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Fineer is
We willen dat u ons meubilair heel lang kunt gebruiken. Daarom selecteren we
onze grondstoffen zorgvuldig en gebruiken we uitsluitend beuken- en berkenfineer van de hoogste kwaliteit.
Hout heeft een uitstekende ecologische balans.
Hout is namelijk een natuurproduct. Bomen behoren tot de hoekstenen van ons
ecologische systeem. Bomen beschermen het klimaat, nemen kooldioxide op en
maken de lucht in onze atmosfeer actief schoon. Bossen zijn het thuis van vele
dieren, de habitat van planten en een recreatieve oase voor mensen. Met duurzame bosbouw worden bomen geplant op een manier waarbij het bos beschermd wordt. In Duitsland wordt er minimaal één nieuwe boom geplant voor
elke boom die wordt weggehaald. De hoeveelheid bos neemt daardoor toe.
Fineer is een authentiek materiaal met het onmiskenbare uiterlijk van hout. Het
verschaft een natuurlijke uitstraling en een gevoel van veiligheid in een gemechaniseerde en steeds koudere omgeving. Het oppervlak voelt fijn warm aan,
waardoor je met fineer in elke ruimte een comfortabele atmosfeer kunt creëren.
Gefineerde meubels gaan aanzienlijk langer mee en blijven langer mooi dan
meubels met imitatiehout. UV-fineer is eenvoudig schoon te maken en u kunt
kleine krasjes en beschadigingen gemakkelijk wegwerken.
Ieder meubel met fineer heeft een uniek karakter. Net als elke boom is elke fineer een uniek stukje natuur.
Hout is in elk stadium van het gebruik een hulpbron. Van de boom tot houtmateriaal tot meubel. Zelfs na het verstrijken van de levensduur heeft hout nog waarde, omdat het niet alleen biologisch afbreekbaar is, maar bovendien energie
levert bij thermische recycling. Toegevoegde waarde in elke stap dus.

Wij gebruiken

echt hout

om de kwaliteit van leven te verbeteren
& een gezond woonklimaat te creëren
Plastic fineer / houtfineer
Veel meubels krijgen het etiket ‘met beuken afwerking’. Dit soort afwerking
is niet van echt hout maar van een houtimitatie die vaak niet kan worden
onderscheiden van echt hout. Met behulp van fotochemische of andere
technische processen wordt een imitatiehoutstructuur op een plastic oppervlak overgebracht.
De enige manier om zeker te weten of het echt hout is, is als je het
fineeretiket ziet.

Echte houtfineer
• oppervlak van hout

• oppervlak met plastic laag

• warm oppervlak

• koud oppervlak

• biologisch afbreekbaar

• productie en verwijdering
schadelijk voor het milieu

• duurzaam en waardevast
• hernieuwbare hulpbron
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Plastic fineer

echt hout
met een uniek karakter!

Fineer

Wat is fineer?
Fineer is een laag
hout die van een
boomstronk is gesneden
of afgepeld.

• is een volledig
natuurlijk product

Tijdens dit proces worden de boomstronken
48 uur gekookt om het hout plooibaar te maken en wordt de bast verwijderd. Een blok
hout wordt dan om zijn eigen as gedraaid
tegen een snijbalk die laag voor laag een dun,
gelijkmatig vel fineer van het blok schaaft. De rol fineer wordt dan in dunne afzonderlijke vellen gescheiden.
Fineer kan uit meer dan 200 soorten hout worden geproduceerd.
Fineer zorgt voor een economisch gebruik van hout. Van 1 m³ hout kan voldoende fineer worden gemaakt voor de meubels van 16 slaapkamers! Van schaafsels
en andere afvalproducten van het productieproces wordt spaanplaat gemaakt of
ze worden gebruikt om energie op te wekken.
Wist u dat: plywood ook van fineer gemaakt is? Een houten plaat die uit een
aantal lagen op elkaar gelijmde fineer bestaat, wordt plywood genoemd.

Fineer
Echt hout

Fineer
Echt hout

Beuken

Berken

• maak deel uit van
een gezonde
leefomgeving
• gaat lang mee
• is biologisch
afbreekbaar
• is duurzaam

Grow upp
meubilair
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Räume
entdecken!

– Ruimte voor ontplooiing

Een ruimte met grow.upp-meubels is de perfecte aanvulling op
een dagelijkse wandeling door de natuur. De ruimtelijke elementen
zijn bewust gevormd volgens wetmatigheden die we uit ons eigen
landschap kennen. Het vakbegrip daarvoor is ‘landscaping’.
Zacht glooiende hellingen en gegroeide structuren beheersen het
beeld en openen nieuwe mogelijkheden en wegen. De levendige
inrichting biedt tal van verrassingen. Hier kunnen de kinderen elke dag
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Alle prijzen exclusief BTW.

iets nieuws ontdekken. Grow.upp is een unieke symbiose van bergmeubels en bespeelbare kasten waarin kinderen zich prettig en ook
gestimuleerd voelen.
Bij de kleurgeving werd bewust afgezien van felle contrasten en werd
vooral gelet op harmonie en esthetiek. Daarmee hebben we een
rustplekje geschapen in een wereld boordevol prikkels.
Grow.upp – een oase waarin het gewoon fijn is om kind te zijn.

Grow upp
meubilair

Pedagogisch concept
Een holistisch ruimteconcept ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar
grow.upp is een alomvattend ruimteconcept
waarvoor delogica van de natuur model staat.
Uitgewerkte structuren en afgeronde hoeken
kenmerken het levendige voorkomen van de
ruimtes, waarin steeds weer nieuwe wegen en
mogelijkheden opengaan en nieuwe dingen
ontdekt,beleefdenaangeleerdkunnenworden.

Meubels voor de allerkleinste kinderen in crèches
krijgen zachte kleuren met weinig contrast;
kleurimpulsen worden enkel gegeven door
spelmateriaal, tapijten en stoffen. Meubels voor
oudere kinderen in kinderdagverblijven vallen
op door hun doelgerichte kleurcontrasten,
die duidelijkheid en structuur bij de vormgeving
van de ruimte benadrukken.

Met grow.upp-meubels ingerichte ruimtes zijn
even opwindend als de natuur zelf en bijgevolg de perfecte aanvulling op de dagelijkse
‘uitstap in het groen’. Dankzij grow.upp creëert
de tijdloze indruk van de hele ruimte een vertrouwde en geborgen sfeer. De natuurlijke vormen en kleuren, de unieke symbiose van beproefde opbergmeubels met rechte hoeken,
trapeziumvormige kasten en hoekkasten om
op te spelen, podiums, tafels en knuffelgrotten
zijn voor kinderen plaatsen om te verkennen en
te ontdekken.

Perfect afgestemd op de
behoeften van kinderen

Anders dan in gewone groepsruimtes staan
grow.upp-meubels niet meer alleen langs de
muur. Ze vormen de ruimte, delen deze op
en zorgen voor optisch en fysiek afgescheiden eenheden. Tegelijk blijft de ruimte echter
open, aangezien de kamerverdelers boordevol
belevenissen zijn. Avontuurlijke doorgangen,
geheime kruiphoekjes en gezellige rustplaatsen maken hiervan een levendige partner,
die steeds opnieuw veroverd wil worden. Het
harmonieuze kleurconcept van de grow.uppelementen houdt bovendien rekening met
de verschillende kleurwaarneming van de
kinderen, afhankelijk van hun ontwikkeling.

De uitzonderlijke ruimtestructuur stimuleert
kinderen elke dag opnieuw en is net daarom
erg bevorderlijk voor hun ontwikkeling. Kindvriendelijke ruimtes moeten zowel geborgenheid bieden als de kans om nieuwe dingen
te leren en uit te proberen. Uitgerekend
daarvoor zorgt grow.upp: de mogelijkheid
om inspirerende ruimtes te creëren, waarin
kinderen hun natuurlijke onderzoeksdrang
kunnen botvieren en op hun tempo hun
eigen wereldje mogen ontdekken.Wegen
leiden niet altijd rechtstreeks naar het doel,
vaak zijn er meerdere manieren om daar te
geraken. Dat vereist vindingrijkheid en een
doelgericht handelen. Bovendien plaatsen
de onderdelen de kinderen steeds voor
nieuwe motorische uitdagingen en bieden
ze een heus bewegingsparadijs, dat talloze
kinesthetische en vestibulaire ervaringen
en waarnemingen mogelijk maakt.
De totale benadering van de ruimte en de
daaruit voortvloeiende opvattingen stimuleren
fantasie en creatief denken. Het ruimteconcept

ondersteunt efficiënt en langdurig het peda
gogische werk van de opvoedsters en op
voeders en ontlast hen duidelijk. De overvloedig
aanwezige, fascinerende spel- en rustruimtes
met diverse akoestische, haptische en optische
effecten moedigen kinderen aan om zelfstandig
bezig te zijn en helpen om eigen beslissingen
te nemen. De ontdekking plaatsen kunnen parallel worden gebruikt – alleen of in groepjes. Ze
bieden de kinderen de kans om zich individueel
terug te trekken, om rustig waar te nemen of
zelfs om te slapen. Bovendien is het meubelprogramma grow.upp enorm eenvoudig en snel
te plaatsen, ook als u spontaan de ruimte anders wil indelen.

Nieuwe wegen inslaan
met grow.upp
grow.upp is gebaseerd op het huidige wetenschappelijke inzicht inzake de vroege ontwikkeling van kinderen en voldoet aan alle eisen
inzake een flexibel meubelprogramma voor
kinderen tussen nul en zes jaar. Individuele
oplossingen in heterogene leeftijdsgroepen
zijn met grow.upp net zo goed mogelijk als
de inrichting voor homogene groepjes in
kinderdagverblijven. Ruimtes met grow.uppmeubels bieden een prikkelende omgeving
die tegemoetkomt aan de motorische en
zintuiglijke behoeften van kinderen en hun
de kans biedt om diverse driedimensionale
ervaringen op te doen. Het alomvattende
ruimteconcept ontlast de opvoeders aanzienlijk.

grow.upp verschaft ruimtes een nieuwe
structuur, waardoor voor kinderen nieuwe
wegen en mogelijkheden worden gecreëerd.

Silke Schönrade
Gedipl. in sportwetenschappen (hogeschool voor sport in
Keulen), vakkundig adviseur
voor binnenhuisarchitectuur
en ruimteconcepten in kinderdagverblijven, auteur van vakliteratuur, freelancedocente
met als nadruk: vormgeving
van ruimtes in kinderdagverblijven, psychomotoriek,
motorische diagnose en
taalontwikkeling.
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Kleurconcept
Kleuren beïnvloeden onze waarneming en ons humeur. Kleuren wekken emoties en herinneringen op. Ze geven ons leven vorm en dragen in ruime mate bij tot een goed gevoel. Zeker bij de vormgeving
van het interieur is het daarom cruciaal om het effect van kleuren in
aanmerking te nemen en deze bewust te gebruiken.
Juist dat hebben we bij grow.upp gedaan. Net als bij de vormentaal is het alomvattende ruimteconcept gebaseerd op de kleuren in
de natuur. Kenmerkend zijn de zachte, bescheiden kleuren die met
enkele zorgvuldig gekozen en zuinig toegepaste accenten worden
aangevuld. Deze natuurlijke en tijdloze indruk van de ruimte in tedere
groene, bruine en blauwe tinten wekt positieve associaties op en doet
denken aan ons vertrouwde landschap. De harmonieuze kleurencombinaties ondersteunen ons in wat we gewoonlijk zien en verschaffen
een gevoel van veiligheid en geborgenheid.
grow.upp is een alomvattend ruimteconcept, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, niet op kortstondige trends of persoonlijke
voorkeur. Centraal staan de concrete behoeften van kinderen. De kleuren en materialen bij de vormgeving van een ruimte kunnen perfect
op de functie en gebruikers ervan worden afgestemd. Om hierbij een
optimaal resultaat te bereiken, moet allereerst een essentiële vraag
worden beantwoord: wie verblijft hoe lang in welke ruimte?

Individuele vormgeving met kleuren bij grow.upp
De gebruikers zijn de belangrijkste factor voor de individuele vormgeving met kleuren van een ruimte. Principieel geldt: hoe kleiner de
kinderen zijn, hoe onopvallender de kleuren en contrasten moeten
zijn, vooral in ruimtes waar ze langere tijd verblijven. Voor de jongste
kinderen in crèches zijn kleurnuances die geborgenheid, veiligheid,
vertrouwen en rust uitstralen, optimaal. Met optische prikkels mag
slechts uiterst zuinig en doordacht worden gewerkt. Ook voor oudere kinderen in kinderdagverblijven komen gelijkmatige tinten
in aanmerking, die warmte en vertrouwen uitstralen. Tegelijk zijn
hier echter ook doelgerichte contrasten en vrolijke, regeneratieve
elementen mogelijk om de concentratie te stimuleren en optische
prikkels te bieden.

Bij de kleurkeuze moet bovendien rekening worden gehouden met
de gemiddelde verblijfsduur in de ruimte. Als die kort is, zijn vrij
felle kleuren mogelijk. Als kinderen zich lang in de ruimte ophouden,
gaat de voorkeur uit naar pasteltinten, die bijdragen aan een rustige
en rustgevende sfeer. Ruimtes bedoeld voor een langere verblijfsduur zijn meestal groeps- en vakruimtes of klaslokalen. Ruimtes voor
pauzes of intensieve activiteiten worden middellang gebruikt; in toegangsruimtes, gangen of trappenhuizen is men slechts kort, waardoor hier intensieve kleuren denkbaar zijn.
Over het algemeen geldt dat de kleur van grote oppervlakken
eerder onopvallend moet zijn. Kleinere oppervlakken zijn beter geschikt voor kleurrijke accenten, als deze in het totaalbeeld passen.
Behalve de gebruikers en de verblijfsduur is tot slot de functie van een ruimte van doorslaggevend belang voor de kleuren
ervan. Principieel is er keuze uit warme en koude kleurtinten. Warme kleuren zijn stimulerend en activerend, ze bieden nabijheid en
geborgenheid en zorgen voor een goed gevoel. Voor groeps- en
spelruimtes zijn daarom bruine, rode of oranje tinten een prima keuze. Koele tinten, zoals alle schakeringen van blauw, hebben een rustgevend, ontspannend en verfrissend effect en zijn daarom geschikt
voor slaapruimtes. In ruimtes waar geleerd moet worden, kunnen
concentratie en aandacht worden bevorderd door felle gele, groene
en oranje tinten. Bovendien worden deze effecten beïnvloed door
de verzadigingsgraad van de kleur: hoe feller de kleur, hoe sterker
de invloed ervan.
De natuurlijke kleurencombinaties van grow.upp kunnen op dezelfde
wijze voortvloeien in alle ruimtes van een gebouw en bieden tegelijk
voldoende mogelijkheden voor een individuele toets. Zo geeft een
eigen kleurwereld elke ruimte vorm, waardoor de functie ervan, bijv.
geborgenheid creëren of concentratie bevorderen, op optimale manier ondersteund kan worden. Kortom: de beste voorwaarde voor
het welbevinden van alle gebruikers.

Kleur van de vloer

Kleur van de muren

Alle weergegeven vloeren zijn speciaal afgestemd op het grow.uppconcept. Voor groepsruimtes zijn vooral de lichtere vloeren
aanbevolen, aangezien het contrast met de muren zo niet te sterk is.

Lichte pastelkleuren en witachtige tinten met beperkte kleuren
uit het hele kleurenspectrum hebben een ontspannende invloed
op kinderen en opvoeders.

Kwaliteit ‚made in Germany‘: DLW Flooring is een van de toonaangevende producenten van vloerbedekkingen voor industriële
en andere gebouwen. Onder de merknaam DLW ontwikkelden
zij hoogwaardige elastisch en textiele bedekkingen: linoleum,
vinyl, designtegels en naaldvilt.

De firma Caparol bestaat al sinds 1895 en produceert
coatingmaterialen. Samen met HAWK (hogeschool voor
toegepaste wetenschappen en kunst) werden kleuropvattingen voor opleidingsruimtes vastgelegd, gebaseerd
op onderbouwde wetenschappelijke gegevens.

Kleuren voor muren
Pijnboom 120

Kurkuma 30

Palazzo 210

Palazzo 235

Woestijnbeige
(121-098)

Rotsbruin
(121-070)

Kleur van de vloer
Antiekgroen
(121-130)
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Aluminiumgrijs
(121-159)

Alle prijzen exclusief BTW.

Curry 55

Safier 120

Coelin 60

Alle kleuren voor vloeren en muren kunnen in
het ruimteconcept van grow.upp onderling
worden gecombineerd.

Grow upp
meubilair

Kleurstemming licht, zacht, natuurlijk
Functie: Groeps- en individuele ruimtes · Verblijfsduur: lang · Gebruikers: peuterschool
De kleurstemming bereikt u met de volgende materialen:

vloerbedekking

houtkleur

kleur van
de muren

sjablonen
voor de muren

Duropal
oppervlak

oppervlak
linoleum

tapijt

stof

kunstleer

Andere kleurstemmingen op www.grow-upp.info

Kleurstemming

Fris, luchtig en concentratie
bevorderend

Kleurstemming

warm, onopvallend, geborgen

Zonder decoratie!
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Tafels

Tafels met verschillende hoogtes, voor
groepen met
meerdere leeftijden

· r uimtebesparend onder
elkaar te schuiven

De afbeelding toont
twee grote en een kleine
vijfhoekige tafel

Meer tafels en
bijbehorende stoelen
vanaf pagina 58.

Plaatsingsvoorbeelden
kwaliteit

· Tafelblad 29 mm dik
· 10 jaar garantie
· Berken hout
· 6-voudig geschroefde montageplaat
-> enorme stabiliteit
· Toplaag naar keuze: linoleum (natuurlijke,
weer aangroeiende grondstof) of
Duropal® (melaminehars)
· Poten naar keuze van metaal (gepoedercoat in RAL 9006 wit aluminium) of
massief hout (berken)
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Grow upp
meubilair

De flexibele, verplaatsbare tafels zijn op allerlei manieren te combineren. Ze brengen
leven in de ruimte met gegroeide structuren. Ze kunnen zowel onderling als met
standaard tafels gecombineerd worden. Passende stoelen vindt u vanaf pagina 60.

Vijfhoektafel klein

Vijfhoektafel groot

benodigde ruimte: ongeveer 120,2 x 109,8 cm

benodigde ruimte: ongeveer 171,6 x 121,5 cm

cm

62 cm

Duropal®

Tafel
groot

Duropal®

60
c

122 cm

rechterhoek

80 cm

Tafel
klein

m

cm

61 cm

80 cm

45

63

cm

62 cm

cm

80 cm

122

cm

m

61

cm

c
80

cm

140

cm

63

45

79

cm

cm

81

60

140 cm

Metalen poten
met glijder

Metalen poten
wielenmix

Metalen poten
in hoogte verstelbaar
53 - 73 cm

Massief houten poten
met glijder

Massief houten poten
wielenmix

451600 489,-

451601 546,-

451610 804,-

451605 535,-

451606 581,-

451655 677,-

451656 723,-

Meerprijs Linoleum 23,451650 631,-

451651 689,-

451660 942,Meerprijs Linoleum 35,-

Oppervlak tafelblad, tafelhoogte en glijdertype vermelden!

ZO BESTELT U!

moet
Tafelblad

(vereiste gegevens)

Tafelhoogte

Zonder vermelding leveren wij 0001 berken.

Duropal®

Glijders

Ohne Angabe liefern wir automatisch
HÖ59 cm.
Zonder vermelding
leveren wij HÖ59 cm.

Linoleum

Zonder vermelding leveren
wij automatisch GLKU.

HÖ25 (25 cm)
W400 Wit

0001

Berken

L422

Lichtblauw

Alleen met poten zonder wiel en glijders!

HÖ40 (40 cm)

VOORBEELDEN

U195 Lindegroen

L132

Groen

U739 Aquarelblauw

L058

Grijs

K188 Lichtgrijs

L071

Zand

Bestelnummer

moet

Bestelmogelijkheden
moet
moet

Aantal

4 5 1 6 0 6U 1 95HÖ53 GLFI 1

Glijder kunststof

GLKU

HÖ64 (64 cm)

HÖ46 (46 cm)

HÖ71 (71 cm)

HÖ53 (53 cm)

HÖ76 (76 cm)

Glijder vilt

GLFI

HÖ59 (59 cm)

Artikelbeschrijving

Vijfhoektafel klein
Zonder decoratie!

Stuksprijs €

5 8 1 ,-

Totaalprijs € €

5 8 1 ,11

Ontdekkerskasten
Deze kasten zijn geen gewone opbergkasten, maar ontdekkingsplekjes voor kinderen. Met een totale diepte van
52 cm zijn ze bewust zodanig gemaakt dat ze iets buiten
de gewone kasten uitsteken. Het voordeel daarvan is
enerzijds dat - ook door de 5mm-radius van de veiligheidsrand - het verwondingsrisico tot een minimum beperkt
wordt en zij anderzijds altijd aan een bestaande inrichting

kunnen worden toegevoegd. Door de trapeziumvorm
creëren zij nieuwe ruimtestructuren, doorgangen en nissen.
De bovenbodem heeft een opstaande rand en is geschikt
als speelruimte - een knikker of balletje kan bijvoorbeeld
niet van de kast rollen. De verschillende inhouden van de
kasten bieden visuele, tactiele en auditieve prikkelingen
van de zintuigen.

Kussen is uitklapbaar en
als glijbaan te gebruiken

Bewegingskast
Hier beweegt van alles: al naargelang de richting
waaruit de kinderen komen, kunnen ze de kast via
sporten of een ladder beklimmen. Via het omgeklapte kussen zijn ze dan in een wip weer beneden. Wie
wil kan natuurlijk ook gewoon op de begane grond
naar binnen kruipen - een prachtig plaatsje om je te
verstoppen! Materiaal: berken, onbehandeld. Zijelementen kunnen in kleur gebeitst worden. Afmetingen
(totaal) B 64 x H 109 x D 100 cm. Zithoogte: 40 cm.
440600	
781,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p.14)
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45,–

Kast-bank Chill
Tussendoor gewoon eventjes ‚chillen‘, de boel de boel
laten, in een boek bladeren of naar muziek luisteren
- daarvoor is deze kast met zijn supergemakkelijke zitkussen perfect geschikt! Achterwand deels geopend,
deels gesloten - om doorheen te kruipen. Materiaal:
berken, onbehandeld. Zijelementen kunnen in kleur
gebeitst worden. Afmetingen: B 97 x H 94 x D 55
cm. Zithoogte (met kussen): 32 cm (39 cm); onderste
vakhoogte 24 cm.
440620	
546,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p.14) 

45,–

Kussen voor bewegingskast
Uitklapbaar als glijbaan. Met schuimstofvulling (RG
25/40) en ftalaatvrije, kunstleren bekleding. Kleur
naar keuze. Bekleding niet verwijderbaar. Bodem met
antislipprofiel. Afmetingen in-/uitgeklapt: ca. B 60 x
H 6/3 x D 52,5/106 cm.
098066	
239,-

Kussen voor kast-bank Chill
Materiaal: schuimstof RG 30/50, zijwanden (RG
28/70), bekleding van ftalaatvrij kunstleer. Kleur naar
keuze. Bekleding niet verwijderbaar. Onderkant: antislipmateriaal. Afmetingen: ca. B 93 x H 59 x D 7,5 cm.
098068	
266,-

Kleur kunstleer vermelden (p. 14)!

Kleur kunstleer vermelden (p. 14)!

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

breed-laag: hoogte 70 cm

kwaliteit

voorzijde

40°

140°
Bovenaanzicht
trapeziumkast breed
en smal

achterkant

Trapeziumkast, breed-laag
O
 m doorheen te kruipen en spannende spiegeleffecten
te bewonderen. Met bodemspiegel (veiligheidsspiegel),
zonder achterwand. Breedte 85 cm x hoogte 70 cm x
diepte 52 cm.
440215	
546,-

· Materiaal: berkenhout (pagina 125)
· 10 jaar garantie
· Radius veiligheidsrand: 5 mm
· Vervaardigd in Duitsland
· Zijelementen kunnen in kleur

Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

smal-laag:
hoogte 70 cm

Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

breed-hoog: hoogte 94 cm

Trapeziumkast, smal-laag
Met 1 legplank, zonder achterwand. Breedte 64 cm x
hoogte 70 cm x diepte 52 cm.
440100	
493,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

Trapeziumkast, breed-laag
Voor en achter met bladergordijnen. Open, zonder
achterwand. Breedte 85 cm x hoogte 70 cm x diepte
52 cm.
440210	
569,-

45,–

Trapeziumkast breed-hoog
2 vaste bodems. Breedte 85 cm x hoogte 94 cm x
diepte 52 cm.
440502	
654,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

Trapeziumkast breed-hoog
2 spiegelzijden (veiligheidsspiegel). Om doorheen te
kruipen en spannende spiegeleffecten te bewonderen.
Materiaal: Veiligheidsspiegels. Breedte 85 cm x hoogte
94 cm x diepte 52 cm.
440520	
689,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

voorzijde

achterkant

Trapeziumkast breed-hoog
Met bladergordijnen, zonder achterwand. Breedte 85
cm x hoogte 94 cm x diepte 52 cm.
440510	
627,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

Trapeziumkast breed-hoog
Breedte 85 cm x hoogte 94 cm x diepte 52 cm. Materiaal: zinnenbladeren 3 x van 100% polyester, 2 x
belletje 1 x granulaat, 2 x kunstleer met knisterfolie,
2 x pluche (100 % polyester), 2 elementen van 100%
polyester met spiegel.
440530	
677,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

45,–

Zonder decoratie!
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Speciale
kasten
De snoezelkast is geschikt als 
rust-, afzonderings- en zelfs als
slaapplaats. In de snoezelkast met
luisterbox kunnen de kinderen
ontspannen naar harmonische
klanken luisteren en zo wegdromen.

A
B
A


C

Snoezelkast
Snoezelkast met
luistereiland

kan door het
personeel
gevuld worden

Snoezelkast

Hier vinden de kinderen een kleine oase om te ontspannen, te rusten en te (dag)dromen. De groene gordijnen
in bladeroptiek (afklitbaar en afwasbaar) zorgen ervoor
dat ze daarbij niet gestoord worden. Wie echt lekker wil
snoezelen, neemt gewoon een kussen en/of een dekentje
mee. Materiaal gordijnen: robuuste rugzakstof (100 %
polyester netmateriaal), deels met schuimstofvulling.
Berken, onbehandeld. Zijelementen kunnen in kleur
gebeitst worden. Afmetingen: B 97 x H 70 x D 62 cm.
Instaphoogte Ø ca. 18 cm.
440300	
654,-
45,–

Meerprijs voor gekleurde zijelementen

ontspannen luisteren
naar de klanken

C Terugtrek kast
Wie tussen het spelen door gewoon even wil uitrusten,
heeft hier een prachtig plekje gevonden. Kleine kijkgaten in de achterwand en een kijkspleet aan de voorzijde
zorgen ervoor dat je toch alles en iedereen in de gaten
kunt houden. Voorzijde met een kleine kijkspleet altijd
B Snoezelkast met luistereiland
Belangrijk! Hier kunnen alleen audiotoestellen met half onbehandeld, half lichtgroen. 
batterijvoeding worden gebruikt, omdat de box geen Materiaal: berken, onbehandeld. Zijelementen kunnen
kabeluitgang heeft! Afmetingen: B 97  x H 70 x D 62 in kleur gebeitst worden. Afmetingen: B 97 x H 94 x D
cm. Instaphoogte Ø ca. 18 cm. Luisterbox: B 23,7 x H 55 cm. Zithoogte (met kussen): 32 cm (39 cm); onderste
vakhoogte 24 cm.
7/13 x D 47.
440310	
792,- 440610	
781,-
45,–

Meerprijs voor gekleurde zijelementen

Meerprijs voor gekleurde zijelementen

45,–

Kussen voor snoezelkast met luistereiland
Kussen voor snoezelkast
Openklapbaar, met uitsparing voor luidsprekers.
Materiaal: schuimstof RG 30/50, bekleding van ftalaat- Materiaal: schuimstof RG 30/50, bekleding van ftalaatvrij kunstleer. Kleur naar keuze. Bekleding niet verwij- vrij kunstleer. Kleur naar keuze. Bekleding niet verwijderderbaar. Onderkant: antislipmateriaal. Afmetingen: ca. baar. Onderkant: antislipmateriaal.
Afmetingen: ca. B 93 x H 5 x D 49 cm.
B 93 x H 5 x D 49 cm.
098060	
132,- 098065	
266,-

Kussen voor Terugtrek kast
Materiaal: schuimstof RG 30/50, bekleding van ftalaatvrij kunstleer. Kleur naar keuze. Bekleding niet verwijderbaar. Onderkant: antislipmateriaal.
Afmetingen: B 93 x H 4 x D 35 cm.
098067	
119,-

Kleur van kunstleer vermelden!

Kleur van kunstleer vermelden!

Kleur van kunstleer vermelden!

ZO BESTELT U!
Beitskleur voor zijkant van kast kiezen

Kleur voor het kunstleer van de kast kussens kiezen

Zonder vermelding leveren wij onbehandeld.

HEGR Groen
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FA01

K053 Appelgroen

K105

Abrikoosgeel

K204 Toffeegrijs

K200

Poolwit

K052 Varengroen

K001

Aquablauw

K004 Turkoois

K203

Kristalgrijs

Wit

Alle prijzen exclusief BTW.

Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

Grow upp
meubilair

D Hoekkast grot met verlichting en gordijn
Achter het melkglas in de bovenkant verlichten leds (met
aan- en uit-schakelaar) de hele oppervlakte – in één kleur
of met een kleurovergang naar keuze. De hele ruimte wordt
zo in verschillende kleuren gehuld en omgeeft het kind met
een zacht licht. Meerdere programma‘s naar keuze, automatisch harmonisch kleurverloop. Incl. afstandsbediening met
lichtschakelaar. Met gordijn als bladeren, met klittenband
te bevestigen, afwasbaar. L edlicht (230 V-contactdoos). Materiaal: Echt berkenhout: gordijn van stevige rugzakstof,
netweefsel (100% polyester), gedeeltelijk met schuimstof.
Zijkanten kunnen geverfd worden. Levering incl. kabel (180
cm lang). Levering in delen. Benodigde ruimte: ca. 83 x 83
cm, h 148 cm.
440650	
2103,-

Hier kan het kind
in alle rust kleur
stemmingen
ondergaan.

Kleurenwisselfunctie

D

45,–

Kussen voor hoekkast grot met verlichting
Materiaal: schuimstof RG 30/50, bekleding van ftalaatvrij
kunstleer. Kleur naar keuze. Onderzijde met antislipprofiel.
Afmetingen: ca. 79 x 79 x H 5 cm.
098108	
172,-
Kleur van kunstleer vermelden (p. 14)!

E Hoekkast met verlichting
Bij het terugtrekken geheimzinnige lichten ontdekken. Als
de kinderen over de vloer lopen of kruipen, activeren ze met
bewegingsmelders 3 in de vloer verzonken lichtjes in 3 harmonische kleuren (rood, groen en blauw). Door de gordijnen
aan de beide ingangen worden de lichteffecten extra spannend! Ledlicht (220 V-contactdoos) met bewegingssensor,
patrijspoorten met veiligheidsglas beschermd. Levering incl.
kabel (L ca. 180 cm). Aan beide zijden gordijnen in bladeroptiek, vastklitbaar en afwasbaar. Materiaal gordijnen:
robuuste rugzakstof (100 % polyester netmateriaal, deels
met schuimstofvulling. Berken, onbehandeld. Zijelementen
kunnen in kleur gebeitst worden. Benodigde ruimte: 111 x
111 cm, 102 cm hoog.
440640	
1896,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

E

Boeiende ervaring
met gekleurd licht

45,–

F Hoekkast met kikkeroog
Door welke ingang de kinderen ook naar binnen lopen
of kruipen - de afstand tot de kikkeroog met zijn mooie
uitzicht is altijd dezelfde. Niet alleen in hoeken, maar ook
vrijstaand in de ruimte te plaatsen. Aan beide zijden gordijnen in bladeroptiek, vastklitbaar en afwasbaar. Materiaal
gordijnen: robuuste rugzakstof (100 % polyester netmateriaal, deels met schuimstofvulling. Berken, onbehandeld.
Zijelementen kunnen in kleur gebeitst worden. Benodigde
ruimte: 111 x 111 cm, 102 cm hoog.
440630	
1355,-
Meerprijs voor gekleurde zijelementen (p. 14)

F

45,–

Kussen voor hoekkast kikkeroog
Materiaal: schuimstof (RG 30/50), bekleding van ftalaatvrij
kunstleer. Kleur naar keuze. Bekleding niet verwijderbaar.
Onderzijde met antislipprofiel.
Afmetingen: 103 x 103 x H 2 cm.
098105	
186,-

Kijkje door de
observatiekoepel

Kleur van kunstleer vermelden (p. 14)!

E

D

Zonder decoratie!
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Scheidingswand
U kunt speelwerelden scheiden of met elkaar verbinden,
aangezien de scheidingswanden altijd aan beide kanten te
gebruiken zijn. Door de tunnel of de deur gaan kinderen van
de ene ‘wereld‘ naar de andere. Alle grow.upp-scheidingswanden kunnen met elkaar verbonden worden. Door het gebruik
van verschillende materialen en elementen, zoals prisma‘s,
applicaties, openingen en spiegels, zijn ze erg uitnodigend. De
kinderen hebben een heleboel te ontdekken en doen daarbij tal
van haptische, tactiele, visuele en motorische ervaringen op.

Voorbeelden van toepassingen van
de scheidingswand ‘grot’:

Rechte montage tussen
2 scheidingswanden.
Gelieve extra 2 sets ogen,
art.nr. 870915,
te bestellen.

De knuffelgrot is de ideale plek waar een of meer kinderen zich kunnen afzonderen,
kunnen uitrusten en even niet gestoord worden. Als het gordijn dicht is, wordt het kind
niet zo gauw ontdekt, maar kan hij wel de anderen steeds door het gaas bekijken.

16

Alle prijzen exclusief BTW.

hoekmontage tussen
2 scheidingswanden.

Scheidingswand grot
Speelse uivorm, van stof met kleine vensters van gaas en
tweedelig gordijn. Met de gevoerde mat (art.nr. 025677
gelieve afzonderlijk te bestellen) vorm het de ideale afzonderingsplaats. De grot kan tussen 2 scheidingswanden recht of in een hoekopstelling geplaatst worden. 
Materiaal: Berk Echt hout, Polyester, Katoen. Afmetingen: B 137 x H 143 x D 102 cm.
385493	
1666,-
025677	Mat schuimstof RG 25/40 met overtrek van
kunstleer; H 11 cm
220,-
Kunstleer kleur vermelden!

Grow upp
meubilair

Alleen door
volwassenen
te openen

Scheidingswand deur
De deur heeft een acrylvenster en kleurrijke prisma‘s. Om hem te openen, moet
hij door een volwassenen worden opgetild. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 97,8 x D 9,08 cm.
385489	
454,-

Scheidingswand kruiptunnel
Het kruipgat leidt kinderen naar de andere kant van de ruimte. Materiaal: echt
berkenhout, schuimstof, stof van 80%
polyester en 20% katoen. Afmetingen: B
92,5 x H 76,8 x D 52 cm, Ø kruipgat ca.
50 cm, lengte tunnel 60 cm. Tunnel kan
verwijderd worden om te wassen.
384648	
666,-

Scheidingswand steen en specht
Wekt aan beide zijden interesse met
echte, draaibare stenen, gekleurde prisma‘s, gefreesde groeven en een grappige
specht, die zich op de boomstamapplicatie ijverig van boven naar beneden een
weg baant. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 92,5 x H 89,5 x D 11,5 cm.
384655	
516,-

Scheidingswand spiegel
Eén kant met een veiligheids spiegel en
boomapplicaties, achterkant met boomapplicaties, prisma‘s, kleine bollen en
holle spiegels. 
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen:
B 92,5 x H 73 x D 5,68 cm.
384650	
592,-

Scheidingswanden prentenboek
De transparante elastieken aan de voorkant houden prenten boeken open –
perfect bij het voorlezen of om een blik
te werpen tijdens het langskruipen. De
kijkgaten en gekleurde lenzen aan de
achterzijde maken extra nieuwsgierig om
door te kijken en aan te raken. M
 ateriaal:
echt berkenhout, polyester, katoen. Afmetingen: B 92,5 x H 70,4 x D 5,35 cm.
385494	
362,-

Scheidingswand acryl
Combinatie van een acrylraam en boomstamapplicaties met gekleurde prisma‘s,
kijkgaten, blad en gefreesde groeven om
te volgen. 
Materiaal: acrylglas, echt berkenhout.
Afmetingen: B92,5 x H 82,5 x D 3,3 cm.
384649	
459,-

Scheidingswand web
Met kleurrijke prisma‘s en verschuifbare
gekleurde ballen in het spinnenweb en
aan de stangen. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 72,7 x D
6,85 cm.
384656	
592,-

Scheidingswand vogeltje
Met boomapplicatie, gefreesde groeven,
bladapplicaties, een verschuifbare vogel,
gekleurde prisma‘s en een dik touw met
schuifringen. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 79,4 x D
11,3 cm.
384653	
482,-

Scheidingswand verbindingselementen
D
 e verbindingselementen zijn gemakkelijk in verschillende hoeken af te stellen door het deksel te openen
en een schroef los te draaien. Materiaal: kunststof.
Afmetingen: L 15,8 x B 7,1 x H 9 cm.
385437	Set van 2
29,-

Scheidingswand voetsteun
Kan op verschillende posities worden bevestigd om
scheidingswanden extra stabiliteit te geven. Materiaal: metaal (RAL 7040). Afmetingen: L 36,8 x B 4
x H 6 cm.
385436	
33,-

Scheidingswand kijkgat
In de freessporen van de bomen aan de
voorkant tuimelen kleine schuifvogels
heen en weer. Aan de achterkant van de
boomstammen is een verborgen open
knoest om te ontdekken en door te kijken. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 70,45 x D 5,35 cm.
385490	
397,-

Scheidingswand gekleurde acrylramen

Met 3 acrylvensters in verschillende
kleuren, kleine kleurrijke prisma‘s en gefreesde groeven. 
Materiaal: acrylglas, echt berkenhout.
Afmetingen: B 92,5 x H 70,35 x D 4 cm.
384651	
604,-

Scheidingswand wandaansluitlijst
Vereist om een scheidingswand aan de wand
te bevestigen. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 10,9 x H 74,4 x D 10 cm.
385463	
79,-

Zonder decoratie!
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Speelhuizen
Onze speelhuizen geven de fantasie vleugels. Op twee niveaus
is veel spannends te ontdekken, er zijn talrijke speelmogelijkheden en holletjes om je te verstoppen. Openingen in het dak
en bladvormige gordijnen brengen licht naar binnen en geven
de kans om de kinderen in de gaten te houden. Ruime speeloppervlakken met kruisingen en kijkgaten verleiden tot rollenspel. Op het podium is plaats voor kleine bouwers en in de
aangename zithoek kunnen boeken bekeken worden. Trappen,

glijbanen en opstapjes maken veel beweging mogelijk. Materialen zoals hout, touwen of nauwkeurig gefreesde groeven die
met de vingers gevolgd kunnen worden, zorgen voor veel haptische avonturen. Kinderen kunnen nieuwe visuele ervaringen
opdoen met gefacetteerde lenzen, gekleurde patrijspoorten,
spiegels of kijkgaten. Onze speelhuizen voldoen aan alle veiligheidseisen. Ze hebben een veiligheidsradius van 5 mm aan alle
kanten en zijn gemaakt van massief berkenhout.

10 jaar

garantie
Meer op p. 19.
Voldoen aan alle
veiligheidseisen.
Geëvalueerd volgens de
veiligheidscriteria van
DIN EN 1176
Meer op p. 24.

4

Massief berkenhout
Meer op p. 125.

3
1

5
2

Vossenhol
1 Holletje met gordijn van bladeren
2 Trap met brede treden
3 Podium met twee kijkgaten
4 Raam van plexiglas
5 Helling met bekleding van linoleum

Twee kijkgaten brengen van boven licht
in het kleine gezellige holletje met een
gordijn van bladeren.
Speelhuis vossenhol, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Beschrijving materiaal zie
p. 24. 
480010	
6207,-
056942	Mat voor hol, met bekleding van kunstleer,
abrikoosgeel
140,-
056951	Mat voor helling, met bekleding van kunstleer,
abrikoosgeel
119,-
210033 Montage speelhuis
prijs op aanvraag.
Doorloopbeveiliging: eerst gaan zitten
en dan de helling glijden maar!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Vossenhol links in
gespiegelde opbouw
art.nr. 480060,
op aanvraag.
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1 jaar*
Hoogte podium: 
56 cm
Benodigde ruimte:
259 x 227 cm
71 cm
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
170 cm
GS-gecertificeerd:ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 195 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Grow upp
meubilair

4

3
5

Opstap met
doorloopbescherming

2

1

Geheime verstopplaats

Dassenburcht
1 Helling met touw
2 Podium met mozaïekvlakken
3 Opstap met doorloopbescherming
Huis met uitkijk, lichtspleten en 
4	
patrijspoorten in de vloer
Na het beklimmen van de helling is er op
het podium met voelvlakken van mozaïek
stenen op haptisch gebied veel te beleven.

Lichtspleten en ramen laten niet alleen
licht naar binnen, ze geven ook goed
zicht op het speelgebeuren in de ruimte.

5 Holletje met 2 ingangen en bladerengordijn

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
aan de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium: 
44 cm, 88 cm
Benodigde ruimte:
309 x 114 cm
Brughoogte:
80 cm
Totale hoogte:180 cm
GS-gecertificeerd:ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 205 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Speelhuis dassenburcht, links
Materiaal: echt berkenhout. 
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
480090	
6643,-
158846	Matten met kunstleren bekleding in toffeebruin, 2-delig
199,-
210030	Montage speelhuis
prijs op aanvraag.
Speelhuis dassenburcht, links
art.nr. 480096 op aanvraag.

Garantie-informatie voor speelhuisjes
Wat wij doen:

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

• D
 e garantie geldt vanaf de aankoopdatum.
• Als het om een garantie gaat, hebben wij de keuze tussen
reparatie of vervanging.
• Voor producten zonder vermelding van de garantieperiode
geldt de wettelijke garantie.

• O
 pstellen in openbaar, niet-bewaakte gebied (geldt speciaal voor Gemino+-speelhuizen en
grow.upp-speelhuizen en -speelwerelden)
• Kenmerkende, natuurlijke en normale slijtageverschijnselen
• Bij zelf uitgevoerde ombouw of wijzigingen aan het product.
• Opzettelijke of nalatige schade
• Schade veroorzaakt door:
· oneigenlijk gebruik, behandeling en/of installatie
· bijzondere weerrsomstandigheden in geval van buiten-speeltoestellen
· gebrek aan tijdige controle en toezicht
· nalaten of ondeskundig uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en daaruit voortvloeiende schade

Wat u als klant moet doen:
• Vakkundige montage
• Onderhoud en verzorging volgens de meegeleverde onderhouds- en verzorgingsvoorschriften
• Uitvoeren en documenteren van de volgens DIN EN 1176
voorgeschreven inspecties, indien vereist

Zonder decoratie!
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3 in 1: rollenspel, bewegen en ontdekken
Toegang enkel
voor volwassenen:
inspectiedeur

4

5
3
6

2

1

1

Vogelnest
1 3 verschillende manieren om het podium te
beklimmen
2 Podium met patrijspoorten en voelvlakken
3 Doorkruipnet
4 Huis met patrijspoorten en ramen
5 Holletje met spionnetje
Het spionnetje in het hol: hierdoor kan
je zien wie aan het uitrusten is op het
podium.

Het doorkruipnet: de enige manier
voor kleine durfallen om in het speelhuis te komen - niet geschikt voor de
allerkleinsten.

20

6 Rollenspel gebied

De grot kan worden voorzien van een ligkussen. Bovendien is
valbescherming voor dit speelhuis absoluut noodzakelijk.
Gelieve afzonderlijk te bestellen.

Speelhuis vogelnest, links
Materiaal: echt berkenhout.
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
480100	
9058,-
157735	Valpreventie voor opstap, met kunstleren hoes
in lichtgroen
533,-
158844	Matten met kunstleren bekleding in toffeebruin, 2-delig
100,-
210030 Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

Alle prijzen exclusief BTW.

Vogelnest, rechts,
art.nr. 480105,
op aanvraag.
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
33 cm, 55 cm, 88 cm
Benodigde ruimte:
337 x 204 cm
Brughoogte:
73,9 cm
Totale hoogte:
191 cm
GS-gecertificeerd:ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 216 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Grow upp
meubilair

Boomhut
1 Podiums om te spelen en te bouwen
Trappen met touwleuning en gekleurd raam
2	
3 Speeloppervlakte boven met groot raam
4 Huis met uitkijk en kijkgat in de bodem
5 Zone voor rollenspellen en om tot rust te komen

4

Speelhuis boomhut, links
art.nr. 480040,
op aanvraag.

3

Speelhuis boomhut, rechts

Materiaal: echt berkenhout. Opmerking: Wandinstallatie vereist.
480000	
12644,-
056930	Mat boven, met bekleding van kunstleer,
toffeebruin
132,-
 10030 Montage speelhuis
prijs op aanvraag.
2
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
Benodigde ruimte:
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
GS-gecertificeerd: 

5

in de hoek
vanaf 1,5 jaar*
11 cm, 133 cm
263 x 306 cm
105 cm
260 cm
ja

2
1

*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 285 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Wolkenhuis
1 Zone voor rollenspellen en om tot rust te komen

6

Grot met raam van plexiglas
2	
3 Podium om te spelen en te bouwen
4 Trappen met touwleuning
5 Helling met tapijt en HPL-bedekking

5

6 Huis met uitkijk

7

7 Ladder (met doorloopbeveiliging)

Speelhuis wolkenhuis, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Opmerking: Wandinstallatie vereist.
480005	
13219,-
056954	Mat boven, met bekleding van kunstleer,
toffeebruin
119,-
056965	Mat beneden, met bekleding van kunstleer,
toffeebruin
127,-
210030 Montage speelhuis prijs op aanvraag.
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
Benodigde ruimte:
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
GS-gecertificeerd: 

1
2
4

in de hoek
vanaf 1,5 jaar*
133 cm
302 x 234 cm
110 cm
262 cm
ja
*In een zone met toezicht!

Hoogte van de ruimte meer dan 287 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

3
Speelhuis wolkenhuis, links
art.nr. 480050,
op aanvraag.

Zonder decoratie!
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De nieuwe

speelwerelden
Een perfecte balans tussen geborgenheid
en spannende uitdaging

22

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

Een systeem, veel individuele mogelijkheden
De nieuwe grow.upp-speelwerelden bestaan uit verschillende modules in de vorm van overgangen, tunnels,
opstapjes en borstweringen. Onze designers en bouwers hebben van deze elementen tien eenheden samengesteld
die we op de volgende pagina‘s aan u uitleggen.
U vindt de speelwerelden leuk, maar ze zijn te groot voor uw beschikbare ruimte? Geen probleem.
We plannen uw speelwereld graag helemaal op maat voor u. Neem contact op met uw medewerker buitendienst.
De contactgegevens vindt u aan de binnenkant van de omslag van deze catalogus.
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Voorgeplande speelwerelden
op de volgende pagina‘s.

De weg naar uw individueel geplande speelwereld
1. Het opmeten

2. De planning

3. Uw aanbod

U kunt zelf uw idee schetsten
met de gewenste individuele
elementen en geeft ons een kort
overzicht van de omstandigheden
ter plaatse.

Opgeleide CAD-planners controleren uw schetsen en uw wensen

U ontvangt van ons gratis en
zonder verplichting

· of het haalbaar is

· een 3D-tekening

· of het voldoet aan alle geldende
veiligheidsnormen.

· een productomschrijving

Of de buitendienst komt gratis bij
u langs en maakt samen met u een
schets.

· een kostenoverzicht

Zonder decoratie!
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Veiligheid

Garantie

10

jaar

Daar waar kinderen elke dag spelen, is veiligheid een belangrijk thema.
Daarom sluit HABA hier geen compromissen:

1	
Minimaal risico op
verwonding:
extra grote randradius van 5 mm
2 Geen kans op omvallen door zeer hoge
borstweringselementen (universeel 100
cm)

2

4
5

3 Valbescherming door
uitstekende wangen
bij de opstappen
4 A bsoluut veilig: continue zichtbaarheid in
alle gebieden
5 Doorloopbescherming: om vallen en
verwondingen te
voorkomen

1

Controle van alle vrij
6	
geplande eenheden
op mogelijke
klemplaatsen

3

8

7 Bereikbaarheid: begeleidend personeel
kan op elk gewenst
moment in alle delen
van de speelwerelden
komen.
8 Valmatten voor
opstappen en
tegen wegglijden, als
bescherming tegen
letsel bij vallen

Materiaal & kwaliteit
Voor grow.upp worden massief berkenhout en berkenfineer van uitzonderlijke kwaliteit zorgvuldig verwerkt. Gecertificeerde materialen en de productie van de grow.upp-speelwerelden in Duitsland voldoen aan de hoogste eisen en
garanderen een buitengewone duurzaamheid.
• Zelfdragend systeem --> wandmontage slechts beperkt noodzakelijk; vrije plaatsing in de ruimte mogelijk!
• Duurzaam --> gebruik van houtsoorten uit duurzame, PEFC-gecertificeerde bosbouw

Palen: 5,4 cm dik, meermaals verlijmd,
vingerlasverbinding van uitstekende kwaliteit,
vrij van vervorming

Balustrades en vullingen: van echt
berkenhout bijzonder robuust

Acrylglas: afhankelijk van het oppervlak
3 – 6 mm dik

Ligkussen: Hoes van kunstleer afneembaar,
afwasbaar, slijtvast, moeilijk vlamvertragend,
Oeko-Tex-gecertificeerd; antislip onderkant

Bladerengordijnen: 600D Cordura vuil- en
waterafstotend, met de hand wasbaar,
slijtvast

Podium bekleed met stevig en
geluidsdempend Tretford-tapijt

24

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

4

3

5

1
2

Berengrot
1 knuffelgrot
2 2 podiums met venster
(art.nr. 470275 los podium afzonderlijk bestellen)
3 grote terugtrekhuisjes
4 boogbruggen met uitzicht
5 g ordijnen in bladvorm en grote berengrotten
Elke toren en grot kan worden uitgerust met een ligkussen.
Afzonderlijk bestellen.

Knisperende bladeren voor een optisch
en haptisch ontdekkingsavontuur.
Speelwereld berengrot, links
art.nr. 459020, op aanvraag.

„Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!“ De geïnte
greerde spiegel is de beloning wanneer
het opstapje beklommen is.

Speelwereld berengrot, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Materiaalbeschrijving zie
p. 41.
459000	
10345,-
327900	Ligkussen voor toren en grotten, 1 stuk 119,-
Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

210030 Montage speelhuis         prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
Benodigde ruimte:
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
GS-gecertificeerd: 

in de hoek
vanaf 1,5 jaar*
44 cm, 88 cm
315 x 188 cm
100 cm
204 cm
ja
*In een zone met toezicht!

Hoogte van de ruimte meer dan 229 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Zonder decoratie!

25

Veel mogelijkheden op
het kleinste oppervlak

10 jaar

garantie
Meer op p. 19.
Voldoet aan alle
veiligheidseisen.
Massief berkenhout
Meer op p. 125.
GS-gecertificeerd:
Meer op p. 24.

Zevenslaperhuis
Elke toren en grot kan worden uitgerust met een ligkussen.
Afzonderlijk bestellen.

S
 peelwereld zevenslaperhuis, rechts

Materiaal: echt berkenhout. Beschrijving materiaal zie
pagina 41.
459005	
6896,-
327900	Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuk 119,-
Kunstleer kleur vermelden (p.14)!

210030 Montage speelhuis         prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
88 cm
Benodigde ruimte:
261 x 131 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
231 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 256 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Verschillende opstapjes voor
afwisselend klimmen

26

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

speelhuis
met uitzicht

Spannende details:
De groef kan met de vinger
worden gevolgd

Verschillende
opstapjes voor
afwisselend klimmen

Knuffelgrot met
gordijnen in bladvorm

Meer informatie over
de individuele planning
op pagina 23.

Vloer met geluidsdempend
Tretford-tapijt

Veel ruimte om te spelen en
te ontspannen

Speelwereld zevenslaperhuis, links
art.nr. 459025,
op aanvraag.

Zonder decoratie!
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Hindernisbaan met glijbaan
10 jaar

garantie
Meer op p. 19.

2

Voldoet aan alle
veiligheidseisen.
Massief berkenhout
Meer op p. 125.
GS-gecertificeerd:
Meer op pagina 24.

4

3

1

Apenglijbaan
1 Klimopstap schuimtrap
2 Klimbruggen met noppenmatten
3 Kruip- en terugtrekgrot
4 Glijbaan met doorloopbescherming
De toren en grotten kunnen worden uitgerust met een ligkussen.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld. Afzonderlijk
bestellen.

Zitten, vaart maken en glijden maar!
En dan nog een keer!
Speelwereld apenglijbaan, links
art.nr. 341161,
op aanvraag.

Speelwereld apenglijbaan, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Materiaalbeschrijving zie
p. 41.
341158	
9885,-
327899	Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuk 96,-
De groene noppenmat op de klimbrug
maakt spannende haptische ervaringen
mogelijk met handen en voeten.

28

Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

341203	Valmat voor glijbaan, felgroen
528,-
210030 Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm
Benodigde ruimte:
251 x 395 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
222 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 247 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Grow upp
meubilair

3

1

2

Egelbrug
1 Klimopstap schuimtrap
2 Terugtrekgrot
3 Glijbaan met doorloopbescherming
De toren en grotten kunnen worden uitgerust met een ligkussen.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld. Afzonderlijk
bestellen.

Schuimpodium met lichte stijging voor
een afwisselde opstap.
Speelwereld egelbrug, links
art.nr. 341157,
op aanvraag.

Speelwereld egelbrug, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Materiaalbeschrijving zie
p. 41.
341156	
4827,-
327899	Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuk 96,-
„Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!“
Het uitzicht na het halen van de opstap
is de beloning.

Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

341203	Valmat voor glijbaan, felgroen
528,-
210030 Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
vanaf 1,5 jaar*
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm
Benodigde ruimte:
154 x 395 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
208 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 233 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Zonder decoratie!
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Speelplezier op alle niveaus
10 jaar

2

garantie

3

Meer op p. 19.
Voldoet aan alle
veiligheidseisen.
Massief berkenhout
Meer op p. 125.
GS-gecertificeerd:
Meer op p. 24.

5

1

4

Ooievaarsnest
1 Knuffelgrot
2 Grote terugtrekhuisjes
3 Bogenbruggen met uitzicht en net
4 Kruipgrotten met gordijnen in bladvorm
5 Uitdagende klimopstapjes
Elke toren en grot kan worden uitgerust met een
ligkussen. Afzonderlijk bestellen.

De patrijspoorten brengen licht in de
gezellige terugtrekgrot.
Speelwereld Ooievaarsnest, links,
Art.-Nr. 459022, op aanvraag.

In de geïntegreerde spiegel is veel te
ontdekken - ook het eigen gezicht.
„Kijk, ik ben hier twee keer!“

30

Speelwereld ooievaarsnest, rechts
Materiaal: echt berkenhout. Materiaalbeschrijving
zie p. 24. Opmerking: Wandinstallatie vereist.
459002	
9770,-
327899 Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuks 96,-
Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

210030 Montage speelhuis       prijs op aanvraag.

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
vanaf 1,5 jaar*
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
44 cm, 132 cm
Benodigde ruimte:
335 x 108 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
269 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 294 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
*Im beaufsichtigten
Bereich!
hoofd
verhinderen’.

Grow upp
meubilair

Bijenkorf
1 Groot terugtrekhol met gordijnen in bladvor

7

2 Bladaderen-opstap met valbescherming
3 Bogenbrug met klimnet en uitzich
4 Toren met raam

3

4

5 Kruipgrot en terugtrekmogelijkheden
6 Klimopstap met spannende uitdagingen
7 Motoriekspel Spinnenweb
Elke toren en grot kan worden uitgerust met een ligkussen.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld. Afzonderlijk bestell.

6

Speelwereld bijenkorf, rechts
Materiaal: echt berkenhout.
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
459001	
15518,-
327899 Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuks 96,-

5

Kunstleer kleur vermelden! (p. 14)!

327897 Valmat, felgroen
595,210030	Montage speelhuis       prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
Benodigde ruimte:
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
GS-gecertificeerd: 

2

1

in de hoek
vanaf 1,5 jaar*
44 cm, 88 cm, 132 cm
326 x 282 cm
100 cm
248 cm
ja
*In een zone met toezicht!

Hoogte van de ruimte meer dan 273 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Speelwereld bijenkorf, links
art.nr. 459021, op aanvraag.

Uilennest
1 Opstap met klimgrepen van echt hout
2 Opstap bladgrepen
3 Bogenbruggen met uitzicht en net
4 Acrylglas voor zichtbaarheid in de toren
5 Motoriekspel Spinnenweb
6 Toren - op verschillende manieren bereikbaar
De toren en grotten kunnen worden uitgerust met ligkussens.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld. Afzonderlijk bestellen.

Speelwereld uilennest, rechts
Materiaal: echt berkenhout.
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
341168	
12644,-
327899	Ligkussen voor torens en grotten, 1 stuks  96,-
Kunstleer kleur vermelden! (p. 14)!

4
3

1

5

6

2

327897	Valmat, felgroen
595,-
 10030   Montage speelhuis      prijs op aanvraag.
2

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
vanaf 1,5 jaar*
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm, 132 cm
Benodigde ruimte:
326 x 283 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
269 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 294 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Speelwereld uilennest, links
art.nr. 341170, op aanvraag.

Zonder decoratie!

Meer informatije over
de individuele planning
op pagina 23.

31

Afwisselende
opstapmogelijkheden

10 jaar

garantie
Meer op p. 19.
Voldoet aan alle
veiligheidseisen.
Massief berkenhout
Meer op p. 125.
GS-gecertificeerd:
Meer op p. 24.

2

1
3

4

Molshoop
1 Ladderwand
2 Klimbruggen met noppenmatten
3 Klimopstap Schuimtrap
4 Knuffelgrotten met gordijnen in bladvorm
De grot kan met een ligkussen uitgevoerd worden.
Afzonderlijk bestellen.

Dankzij de noppen in verschillende
groottes ontstaan interessante haptische
ervaringen.
Speelwereld molshoop, links
art.nr. 341167, op aanvraag.

Het leuke uitzicht door het raam is de
beloning na het beklimmen.

32

Speelwereld molshoop, rechts
Materiaal: echt berkenhout.
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
341166	
9023,-
327899	Ligkussens voor torens en grotten, 1 stuks 96,-
Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

210030	Montage speelhuis        prijs op aanvraag.

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm
Benodigde ruimte:
339 x 155 cm
100 cm
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
222 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 247 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Grow upp
meubilair

Meer informatije over
de individuele planning
op pagina 23.

4

5

6
1
2

3

Konijnenhol
1 Doorgangsgrot
2 Bladeren-opstap met valbescherming
3 Grotten met gordijnen in bladvorm
 e toren kan op verschillende manieren
4 D
bereikt worden
5 Boogbruggen met uitzicht
Door de kruipgrot ga je via verschillende,
soms slingerende wegen helemaal naar
boven naar de toren.

6 Spannende details: De groef kan met de vinger
worden gevolgd.
Elke toren en grot kan worden uitgerust met een ligkussen.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld.
Afzonderlijk bestellen.

Speelwereld konijnenhol, links
art.nr. 459023, op aanvraag.

Speelwereld konijnenhol, rechts
Materiaal: echt berkenhout.
Materiaalbeschrijving zie p. 24.
459003	
12644,-
327899	Ligkussens voor torens en grotten, 1 stuks 96,-
Kunstleer kleur vermelden (p. 14)!

Een andere manier naar de toren is via
de ribben van het blad. ‚Een, twee, drie,
en ik ben al boven in het huisje!‘

327898	Valmat onder boogbrug, felgroen
342428	Valmat, lang, felgroen

180,-
555,-

210030	Montage speelhuis        prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm, 132 cm
Benodigde ruimte:
336 x 190 cm
100 cm
Hoogte borstwering:
Totale hoogte:
252 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 277 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Zonder decoratie!

33

2 in 1: Speelwereld en
ruimteverdeler
Uitdagende
wiebelbrug

Spannende
klimopstap
Knuffelgrot

Grow.upp-kasten
(vanaf p. 14,
afzonderlijk bestellen)

Bibberbrug

Speelwereld bibberbrug, rechts
Materiaal: echt berkenhout.
Beschrijving materiaal zie pagina 24.
459004	
18967,-
327900	Ligkussens voor torens en grotten, 1 stuks 
119,-
Kunstleer kleur vermelden!
De speelwereld Bibberburg kan ook
als ruimteverdeler gebruikt worden.
Zo ontstaat een nieuwe ruimtelijke
structuur met veel speelopties!

34

327897	Valmat, felgroen
595,210030 Montage speelhuis       prijs op aanvraag.
De toren en grotten kunnen worden uitgerust met een ligkussen.
Valbeveiliging is vereist voor deze speelwereld. Afzonderlijk bestellen.

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek of tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar*
Hoogte podium:
44 cm, 88 cm, 132 cm
Benodigde ruimte:
635 x 391 cm
Hoogte borstwering:
100 cm
Totale hoogte:
275 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
*In een zone met toezicht!
Hoogte van de ruimte meer dan 300 cm! Rekening
houden met opmerking op pagina 424 ‘Inklemmen
hoofd verhinderen’.

Grow upp
meubilair

Meer informatije over
de individuele planning
op pagina 23.

Groot huisje
met uitzicht

Kruipgrotten met
gordijnen
in bladvorm

De speelwereld is heel veranderlijk:
met een gordijn wordt de brug
bijvoorbeeld een theater voor leuke
voorstellingen.

De hangbrug is een spannende
uitdaging voor kleine ontdekkings
reizigers: „Ik durf al helemaal alleen
over de wiebelbrug!“

Speelwereld bibberbrug, links
art.nr. 459024, op aanvraag.

Zonder decoratie!
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Massief houten-podiums
De podiums zijn verkrijgbaar in 4 verschillende vormen en
3 hoogtes, naar keuze met of zonder rolwagen. Als zij bijv.
in verschillende hoogten worden samengesteld, creëert
u allerlei niveaus die kunnen worden gebruikt als bewegings-, speel- of bouwhoekjes. Als kussens of dekens op
de podiums worden gelegd, fungeren zij als terugtrek- of

Kwaliteit
· Berken (fineerplaat)
met Tretford-tapijt
of linoleum
· Hoekstukken van
massief berken
· kunststof vloerbeschermers
· 10 jaar garantie

36

Alle prijzen exclusief BTW.

snoezelplekjes. De bijzondere vorm van de podiums bieden
mogelijkheden voor het bouwen van landschappen die ‚de
ruimte ingroeien‘ of helemaal nieuw indelen. Het vitrine- en
het materiaalpodium bieden de kinderen bovendien extra
belevenismogelijkheden. Materiaal: berkenhout, tapijtbe
kleding Tretford of linoleum.

Grow upp
meubilair

De massief houten podiums in de hoogtes 22 en 33 cm zijn op aanvraag
verkrijgbaar met en zonder rolwagen. Deze is bij de levering altijd in

een 60 cm brede podiumzijde geïntegreerd (zie afbeelding onder),
maar kan ter plekke ook in de andere 60cm-zijde worden ingepast.

60 cm

cm
60

Linoleum-oppervlak

45 cm

60 cm

cm

Rolwagen

90 cm

lw
Ro
60 cm

45

cm
27

90 cm

69 cm

90 x 90 cm

112,5 x 90,9 cm
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Benodigde ruimte:

Ro
lw

cm

90 cm

60

60 cm

en
ag

cm

60

rechterhoek
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90 cm

82,5 x 73,5 cm

90 x 60 cm

Bijzonder hygiënisch: gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren!

Podium A

Podium B

Podium C

Rechterhoek-Podium

Hoogte

Podiums zonder rolwagen (volledig gesloten)
11 cm

470340

470,-

–

22 cm

470345

562,-

470355

33 cm

–

470358

470360

401,-

–

562,-

470365

493,-

470314

608,-

–

408,-

–

Podiums met rolwagen*
470346

22 cm

–

712,-

470366

–

643,-

Linoleum-oppervlak vermelden!

Tretford-tapijt
Podium A

Podium B

Podium C

Rechterhoek-Podium

Hoogte

Podiums zonder rolwagen (volledig gesloten)
11 cm

470220

493,-

–

22 cm

47022

574,-

470235

–

33 cm

470240

424,-

–

574,-

470245

516,-

470214

470238

631,-

–

470236

689,-

470246

470239

758,-

–

424,-

–

Hoogte

Podiums met rolwagen*
22 cm

470226

33 cm

–

723,-

–

654,-

–

Tapijtkleur vermelden!
*
Afmetingen rolwagen:
Hoogte 22 cm:
buiten: 52,6 x H 13,7 x 77,1 cm
(podium A + B), 48,1 cm (podium C);
binnen: 49 x H 6,2 x 73,5 cm (podium
A + B), 44,5 cm (podium C)

Helling
Voor podiums met hoogte 22 cm. 
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 60
x H 22 x D 78,8 cm.
470255	Tredford-bedekking
328,-

Direct
meebestellen
Podiumklemmen
Om de podiums, bijvoorbeeld bij een
loopparcours, vast te zetten. 
820861	2 stuks
12,-

Kleur tapijt vermelden!

Hoogte 33 cm:
buiten: 52,6 x H 24,7 x 48,1 cm;
binnen: 49 x 17,2 x 44,5 cm

470370	Linoleum-bedekking

305,-

Kleur oppervlak vermelden!

ZO BESTELT U!

moet (vereiste gegevens)
Tretford-tapijtkleur

Linoleum-oppervlak

duurzaam, klimaatregulerend en stofbindend, antistatisch, natuurlijk tapijt

hygiënisch en antibacterieel, veeg- en desinfecteerbaar, antistatisch, elastisch,
geluidsarm, van natuurlijk hernieuwbare grondstoffen

T641

T622

T555

T601

T538

T568

L422

Lichtblauw

L132

Groen

L071
Zand

Zonder decoratie!

L058
Grijs

L171

Oranje
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Podiums om te ontdekken
·M
 et tweedelig, eenvoudig
te sluiten deksel

A

 an gevuld worden met
·K
verschillende soorten
materialen voor het
s timuleren van de zintuigen

B

A Hoekhol
Dit frame met stoffen hoes in de vorm van een ui past
op alle middelgrote podia met een oppervlak van 90 x
90 cm. Zo wordt het een hoekhol. Het frame wordt op
het podium vastgeschroefd. Materiaal: metalen frame,
stoffen bekleding. Afmetingen: B 90 x H 153 x D 90
cm. Opmerking: de grot mag alleen in hoeken worden
geplaatst. Materiaal: metalen frame, stoffen bekleding.
Afmetingen: B 90 x H 153 x D 90 cm.
470552	
1148,-

B

B Podium met deksel
Podium met twee functies: het tweezijdige deksel is een
plek om te zitten en te spelen. Zonder de deksel is het
een zintuiglijk bad. In plaats van gewone ballen, kun je
het ook vullen met kastanjes of andere natuurlijke materialen. De deksel kan alleen door volwassenen geopend
worden. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 90
x H 33 x D 90 cm.
470551	Podium met deksel
620,-
109779	Ligkussen voor podium
116,-
Kunstleer kleur vermelden!

Uienpodium
V
 an buiten en van binnen spannend: het podium heeft in
totaal drie in- of uitgangen: twee beneden en een boven.
Je kunt ook van de toren naar beneden glijden naar de
grot en natuurlijk weer omhoog klimmen. Daarmee is
het uienpodium perfect als verstop- of terugtrekgrot.
Het kan gecombineerd worden met andere grow.upppodiums. Een kleurrijk raam van acryl in de achterwand
van de toren en kleine raampjes met net creëren een
gezellige lichtomstandigheden. Aan de gaten rond de
vooringangen kan je doeken of iets dergelijks bevestigen.
Materiaal: Echt berkenhout. Benodigde ruimte: L 174,5
x B 152,2 cm, H 225,9 cm.
459094	
4482,-

38

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

Kurk

Veiligheidsspiegel

Gestructureerd
houten
oppervlak

Vitrinepodium A, hoogte 22 cm
De natuur naar binnen halen en speels ontdekken - mogelijk dankzij dit geraffineerde
podium met presentatievlak in de bodem van pantserglas. Het uittrekbare vak kan
Voelpodium A
Met drie verschillende oppervlakken: de kurkplaat voelt lekker warm aan en de spiegel worden gevuld met allerlei materialen uit de natuur en - alles is klaar om bekeken
koud en glad. En op het gestructureerde houten oppervlak is een opwindend groefpa- te worden. Uittrekbaar vak met railgeleiding en slot. Afmetingen rolwagen: B 50 x H
troon te ontdekken. Materiaal: Echt berkenhout, kurk, veiligheidsspiegel. Benodigde 13,7 x D 73 cm, binnen: B 47 x H 11 x D 70 cm. Materiaal: berkenhout, pantserglas.
Benodigde ruimte: 112,5 x 90,9 cm, 22 cm hoog. Maatgegevens zie podium A.
ruimte: 112,5 x 90,9 cm, hoogte 22 cm.
470266	
787,- 470275	
1263,-

Podiumcombinaties
Peuterspeelzaal
Kleurstemming: rustige kleuren max. 3 kleuren (zie pagina 8)
Materiaal: berken, Tretford-bekleding

Podiumcombinatie 6
Materiaal: berken, Tretford-bekleding, kleuren zoals op de afbeelding. Benodigde
ruimte: 202,5 x 172,5 cm, hoogte 11 en 22 cm. 
470297	3-delig
1489,-

Podiumcombinatie crèche 9
Materiaal: echt berkenhout, Tretford-tapijt, kleur zoals afgebeeld. Benodigde ruimte:
202,5 x 262,0 cm, hoogte 11 en 22 cm.
408273	4-delig
2815,-

Kleuterschool
Kleurstemming: harmonische kleuren met inspirerend effect, max. 4 kleuren (zie pagina 8)
Materiaal: berken, Tretford-bekleding

Podiumcombinatie Kleuterschool 6
Materiaal: berken, Tretford-bekleding, kleuren zoals op
de afbeelding. Benodigde ruimte: 202,5 x 172,5 cm,
hoogte 22 en 33 cm. 
470282	4-delig
1861,-

Podiumcombinatie kleuterschool 10
Materiaal: echt berkenhout, Tretford-tapijt, kleur zoals
afgebeeld. Benodigde ruimte: 359 x 187 cm, hoogte 11,
22 en 33 cm.
351787	5-delig
2896,-

Podiumcombinatie Kleuterschool 3
Materiaal: berken, Tretford-bekleding, kleuren als
afgebeeld. Benodigde ruimte: 359 x 255 cm, hoogte 11,
22, 33 cm.
470291	5-delig
2792,-

Zonder decoratie!

39

Zachtschuimpodiums
De podiums zijn verkrijgbaar in 4 verschillende vormen en 3 hoogtes. Met elkaar gecombineerd vormen zij
speel-, bouw- of bewegingslandschappen. Een speelhoek die de kinderen zelf naar believen kunnen veranderen.
Als een podium (H 22 cm) bijv. tegen de ontdekkerssofa (pag. 44) wordt geschoven, kan het ligoppervlak
ervan verlengd worden. Door de combinatie met meerdere podiums ontstaat een groot relaxlandschap.
Materiaal: schuimstofkern, bekleding naar keuze met robuuste stof of met kunstleer.

Peuterspeelzaal

Podiumcombinaties
Materiaal: schuimstofkern RG 28/70,
bekleding: stof Canvas Bione Soft

A

A Podiumcombinatie crèche, klein
Bestaat uit 2 x podium C, art.nr. 128580, 1 x in jadegroen (CW50)
en 1 x in gembergeel (CW10) en 1 x podium A, art.nr. 128571, in
nogabruin (CW30). 
Materiaal: schuimkern RG 28/70. Overtrek: stof CanvasBione soft.
Benodigde ruimte: B 247 x L 130 cm, hoogten: 11 en 22 cm.
366257	3-delig
801,-

B

B Podiumcombinatie crèche, groot
Bestaat uit podium A, art.nr. 128571, in nogabruin (CW30), podium B, art.nr. 128577, in jadegroen (CW50) en 2 x podium C, art.
nr. 128580, 1 x in gembergeel (CW10) en 1 x in jadegroen (CW50).
Materiaal: schuimkern RG 28/70. Overtrek: stof CanvasBione soft.
Benodigde ruimte: B 196 x L 203 cm, hoogten: 11, 22 en 33 cm.
366259	4-delig
1156,-

Kleuterschool

C Podiumcombinatie Kiga, klein
Bestaat uit podium D, art.nr. 128585, in avocadogroen (CW51),
podium A, art.nr. 128571, in jadegroen (CW50) en podium C, art.
nr. 128580, in wolkengrijs (CW20). 
Materiaal: schuimkern RG 28/70. Overtrek: stof CanvasBione
soft. Benodigde ruimte: B 165 x L 130 cm, hoogten: 11 en 22 cm.
366260	3-delig
760,-

D

D Podiumcombinatie Kiga, middelgroot
Bestaat uit podium D, art.nr. 128585, in Noordsblauw (CW01),
podium B, art.nr. 128577, in wolkengrijs (CW20), 1 x podium A,
art.nr. 128571, in jadegroen (CW50) en podium C, art.nr. 128580,
in Noordsblauw (CW01). 
Materiaal: schuimkern RG 28/70. Overtrek: stof CanvasBione
soft. Benodigde ruimte: B 203 x L 173 cm, hoogten: 11, 22 en
33 cm.
366273	4-delig
1116,-

C

E

Losse elementen

E Podiumcombinatie Kiga, groot
Bestaat uit podium A, art.nr. 128571, in wolkengrijs (CW20),
podium B, art.nr. 128577, in jadegroen (CW50), podium D, art.nr.
128585, in avocadogroen (CW51) en 2 x podium C, art.nr. 128580,
1 x in Noordsblauw (CW01) en 1 x jadegroen (CW50). Materiaal:
schuimkern RG 28/70. Overtrek: stof CanvasBione soft. Benodigde
ruimte: B 196 x L 203 cm, hoogten: 11, 22 en 33 cm.
366274	5-delig
1330,-

60 cm
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cm

90 x 90 cm

Podium A

Podium B

Kunstleer
Basic

–

–

Stof

–

–

Kunstleer
Basic

128681 381,Meerprijs Kunstleer Comfort  27,-

Stof

128571 440,-

Kunstleer
Basic

–

Stof

–

cm
45 cm

Podium C
128690 221,Meerprijs Kunstleer Comfort  13,-

128580 267,-

128686 341,Meerprijs Kunstleer Comfort  24,-

128691 266,Meerprijs Kunstleer Comfort  16,-

128576 394,128687 368,Meerprijs Kunstleer Comfort  26,-

128577 421,-

Alle prijzen exclusief BTW.

69 cm

82,5 x 73,5 cm

Kunstleer- of stofaanduiding vermelden pag. 41.

40

45

60
60 cm

45

11 cm
22 cm
33 cm

Hoogte

112,5 x 90,9 cm

cm

Benodigde ruimte

90 cm

cm

90 cm

cm

33

27

cm

60 cm

90 cm

cm

cm

rechterhoek

45

cm

45 cm

60

60

45 cm

90 x 60 cm

Podium D
128695 180,Meerprijs Kunstleer Comfort  11,-

128585 207,–

128581 313,-

–

–

–

–

–

Grow upp
meubilair
33 cm

kwaliteit
· hoogwaardige, duurzame schuimstofkern
met ideale hardheid RG 28/70.
22 cm

· Verwijderbare bekleding naar keuze:
kunstleer (moeilijk ontvlambaar, Eco-Tex
100, productklasse 1) of stofbekleding
(Canvas Bione, moeilijk ontvlambaar,
vuilafstotend) op p. 481.

11 cm

· Onderzijde antislipmateriaal,
verwijderbaar
· op aanvraag compleet uitgevoerd in
moeilijk ontvlambaar materiaal (CME)
verkrijgbaar tegen 25 % meerprijs.

Meer informatie
Onze stoffencollectie in de rubriek
‘Stoffen‘ na p. 481.

ZO BESTELT U! Kleur van stof of kunstleer voor podiums van schuimstof

moet (vereiste gegevens)
Stof Canvas Bione Soft

Kunstleer Basic

Kunstleer Comfort

Milieu
vriendelijk

VOORBEELDEN

- Duurzaam en zeer zacht

CW01 Noors blauw

CW02 Petrol

K105 Abrikoosgeel

K053 Appelgroen

KF20 Steengrijs

KF51 Junglegroen

CW50 Jade groen

CW03 Marineblauw

K001 Aquarerlellblauw K052 Varengroen

KF10 Zonnegeel

KF50 Lentegroen

CW10 Saffraangeel

CW30 Nogabruin

K004 Turkoois

K005 Petrolblauw

KF03 Atlantisch blauw KF30 Lavabruin

CW51 Avocadogroen

CW20 Wolkengrijs

K204 Toffeebraun

K203 Kristalgrijs

KF01 IJsblauw

Bestelnummer

Bestelmogelijkheden
kan
moet

1 2 8 5 7 1 CW50

Aantal

1

KF11 Canyonoranje

Stuksprijs €

Artikelbeschrijving

Podium A, H 22 cm, Jade groen
Zonder decoratie!

4 4 0 ,-

Totaalprijs €

4 4 0 ,41

Ontdekkerssofa
De ontdekkerssofa gaat op ontdekkingsreis: de kamer in, weg
van de muur. Hij houdt van diverse podiums van schuimstof in zijn
buurt. Ook als solist zijn de podiums en sofa een gezellig onderdeel voor in de ruimte. Samen vormen ze echter een fantastisch

kussenlandschap. De rugleuning van de sofa is trouwens breed
genoeg om erop te zitten! De podiums van zacht schuimstof zijn
zo licht dat ze op elk moment verplaatst kunnen worden.

Stof CanvasBione Soft
(waterafstotend) tweekleurig

Nogabruin
CW52 CW30
CW50 Jadegroen
CW30 Nogabruin

CW53 CW01 Noordsblauw
Nogabruin
CW54 CW30
CW10 Gembergeel

Kunstleer Basic
tweekleurig

KL16

K204 Toffee grijs
K053 Appelgroen

KL02

K204 Toffee grijs
K001 Aquablauw

KL03

K204 Toffee grijs
K105 Abrikozengeel

Kunstleer Comfort

tweekleurig

KF74

KF30 Lavabruin
KF50 Lentegroen

KF75

KF30 Lavabruin
KF01 IJsblauw

KF76

KF30 Lavabruin
KF10 Zonnegeel

Eénkleurig vanaf p. 41.

Ontdekkingsbank
Materiaal: kern van robuust schuimstof (VG 30/50), mdfplaat van 5 mm in de rugleuning ter versterking. De hoezen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden. Onderkant volledig bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen
(totaal): B 200 x H 59,5 x D 80 cm; breedte zitting 115
cm, hoogte zitting 22 cm, diepte zitting 42/55 cm.

A

A

158385	Armleuning links, 
stofgroep 2

1228,-

     158390	Armleuning links, 
kunstleer

1161,-

Meerprijs voor Stofgroep 4

B

Meerprijs voor kunstleer comfort

B

19,-

66,-

066939	Armleuning rechts, 
stofgroep 2

1228,-

     066937	Armleuning rechts, 
kunstleer

1161,-

Meerprijs voor Stofgroep 4

Meerprijs voor kunstleer comfort
Kleur van overtrek vermelden!

19,-

66,-

Combinaties
C

D Sofa-combinatie 3
B
 estaat uit de ontdekkerssofa, art.nr. 158385, in nougatbruin/jadegroen (CW 52) en de podiums art.nr. 128585
in jadegroen (CW 50), art.nr. 128581 in gembergeel (CW
10), art.nr. 128571 in nougatbruin (CW 30) en art.nr.
128580 in gembergeel (CW 10). Stof: CanvasBione Soft.
Benodigde ruimte: ca. 258 x 264 cm.
024677	
2377,-

D

42

C Sofa-combinatie 2
B
 estaat uit de ontdekkerssofa, art.nr. 158385, in nougatbruin/jadegroen (CW 52) en de 3 podiums art.nr. 128581
in jadegroen (CW 50), art.nr. 128580 in nougatbruin (CW
30) en art.nr. 128571 in noords blauw (CW 01). Stof:
CanvasBione Soft. Benodigde ruimte: ca. 250 x 228 cm.
024678	
2110,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Grow upp
meubilair

Voorleesbank
De voorleesbank is de held van elk verhaal: of het een prentenboek is of een sprookje, de bank staat centraal in het verhaal en
nodigt alle kinderen uit om te luisteren. Ze kunnen vanaf elke
kant luisteren naar het verhaal of gewoon over de schouder van

de lezer meekijken. Creëer een heel leeslandschap in combinatie
met de andere grow.upp-zachtschuimplatforms voor de extra 
zit-, lig- en luistermogelijkheden.

Voorzijde

De voordelen
· Vormvast en robuust: stabiele vulling van
schuimstof RG30/50 (= volumegewicht –
een belangrijk kwaliteitskenmerk. Toelichting in de rubriek ‚Stoffen‘ na pagina 481.)

Zijaanzicht

Voorleesbank
Materiaal: kern van stevig schuimstof (RG 30/50). De
hoezen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden.
Onderkant volledig bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen (totaal): B 202 x H 69 x D 91 cm, zithoogte: 38 cm.
379731	Kunstleer
1161,-
Meerprijs voor kunstleer comfort

379733	Stofgroep 2

Meerprijs voor Stofgroep 4


· Schuifbestendig: onderzijde volledig
bedekt met antislipmateriaal
· Onderhoudsvriendelijk: afneembare en
wasbare hoes met rits
· Moderne bekleding naar keuze: een- of
tweekleurig hoogwaardig kunstleer of
stof
· Veilig:
tegen 25% meerprijs ook
leverbaar in vlamvertragend materiaal
(CME).

66,-

1228,-
19,-

Combinaties
NIEUW!

Voorleesbank, combinatie 4
Bestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733, in nouBestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733 in noga- Bestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733 in noga gatbruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr. 128577,
bruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr. 128571 in bruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr. 128577 in no- in nougatbruin (CW 30), H 33 cm; 1 podium, art.nr.
nogabruin (CW30), 1 podium, art.nr. 128580 in jadegro- gabruin (CW30), 1 podium, art.nr. 128571 in jadegroen 128581, in noordsblauw (CW01), H 22 cm; 1 podium,
en (CW50). Stof: CanvasBione. Benodigde ruimte: 231 (CW50), 1 podium, art.nr. 128580 in jadegroen (CW50). art.nr. 128585, in jadegroen (CW50), H 11 cm. Stof: CanStof: CanvasBione. Benodigde ruimte: 355 x 244 cm.
vasBione. Benodigde ruimte: 295 x 205 cm.
x 180 cm.
2204,- 408778	5-delig
351083	3-delig
1816,- 351084	4-delig
1910,-
Voorleesbank, combinatie 1

Voorleesbank, combinatie 2

Zonder decoratie!
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Leeslandschap
Lezen is heerlijk en zeer goed voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom is
het fijn als kinderen van kleins af aan de kans
krijgen om zelfstandig door stapels boeken
te snuffelen. Een mooie en gezellige ingerichte leeshoek zal daar zeker bij helpen.
De zeshoekige podiums (met of zonder
rugleuning) die op deze pagina staan, zijn
daarvoor zeer geschikt en bieden veel verschillende combinatiemogelijkheden. Door
de zeshoekige vorm en de verschillende
kleurvariaties ontstaan optisch interessante
accenten.
Op pagina 40 staan de grow.upp podiums
waarmee het leeslandschap uitgebreid kan
worden.

Podiums zonder rugleuning
• vormstabiel en robuust: Podiums van
volschuim; hoogwaardige, duurzame kern van
schuimstof met de perfecte druksterkte
RG 28/70

Podium zeshoek – hoogte 11 cm
 fmetingen: Ø ca. 90 cm, H 11 cm.
A
206287	Stofgroep 1
Meerprijs voor Stofgroep 2
Meerprijs voor Stofgroep 4


206286	Kunstleer Basic
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden! (p. 41)!

• eenvoudig in onderhoud: De afneembare
stoffen hoes kan gewassen worden op 30 °C

Podium zeshoek – hoogte 22 cm
Afmetingen: Ø ca. 90 cm, H 22 cm.
226,- 206300	Stofgroep 1
33,43,-

Meerprijs voor Stofgroep 2
Meerprijs voor Stofgroep 4

21,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden! (p. 41)!


226,- 206301	Kunstleer Basic

Kussen zeshoek – hoogte 33 cm
Afmetingen: Ø ca. 90 cm, H 33 cm.
319,- 206302	Stofgroep 1
34,43,-

Meerprijs voor Stofgroep 2
Meerprijs voor Stofgroep 4

319,- 206303	Kunstleer Basic
30,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden! (p. 41)!

400,-
33,42,-

400,-
37,-

Podiums met rugleuning
• vormstabiel en robuust: Zitting bestaat uit
een massief houten frame en schuim RG 28/70;
rug met metalen frame en composietschuim
voor een optimaal zitcomfort; hoes zitting
afneembaar, hoes rugleuning niet.

• stabiel en duurzaam: Rugleuning stevig
verbonden met het zitdeel, onderzijde met
antislipprofiel.

De voordelen
... van de podiums met of zonder
rugleuning zijn
• kan niet schuiven:
Onderzijde voorzien van antislipprofiel
• modern:
met kleurrijke accentstrepen of effen
kleuren
• veelzijdig:
door de verschillende varianten vrij te
combineren

Podium zeshoek met 2 rugleuningen
Afmetingen: Ø ca. 105 cm, totale hoogte: 90 cm,
zithoogte 33 cm.
188080	Stofgroep 1
1054,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 


206304	Kunstleer Basic
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden! (p. 41)!
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Podium zeshoek met 3 rugleuningen
Afmetingen: Ø ca. 105 cm, totale hoogte: 90 cm,
zithoogte 33 cm.
188285	Stofgroep 1
1014,-

120,154,-

Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4

100,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden! (p. 41)!


934,- 188284	Kunstleer Basic

Alle prijzen exclusief BTW.

134,167,-

988,-
121,-

• hoes en kleur vrij te kiezen:
in stof of kunstleren bekleding (kwaliteitsbeschrijving en de kleuren staan onder
‘Stoffen’ op pagina 481.
• veilig:
Op verzoek en tegen een meerprijs van
25% kunnen de podiums ook in een
vlamvertragend materiaal (CME) geleverd
worden.

Grow upp
meubilair

Tapijten

Meer kleden
vanaf pagina 314.

91 cm

82,5 cm

2,5 m
2,32 m

74 cm

2,6 m

Passende Tapijten bij het grow.upp-ruimteconcept. Het met de vingers
natrekken van de kleine groeven geeft een boeiende zintuiglijke ervaring.

1,13 m
2,12 m

Kringtapijt grow.upp
Dit zachte tapijt met lange haren is ideaal om ‚s ochtends in een kring te zitten. De kinderen kunnen hun
lievelingskleur als zitplaats uitzoeken. Het tapijt is
bovendien prima geschikt voor spellen in verband met
Tapijt Rivierdelta
 ateriaal: acrylgaren (geverfd garen), H 10 mm,
Kleed Rivierdelta
Volg de lichte groeven met je vinger of grote teen, voor kleuren. M
 ateriaal: polyacryl, met textiele onderkant en verborgen zoom. Benodigde
Materiaal: Polyacryl, H 10 mm, met achterkant van tex een spannende zintuiglijke ervaring. M
tiel, blinde bies. Benodigde ruimte: 113 x 91 cm / 74 x H 10 mm, met achterkant van textiel, blinde bies. Beno- ruimte: 250 x 260 cm. Opmerking: in het begin kunnen
nieuwe tapijten pluizen.
digde ruimte: 232 x 212 cm.
82,5 cm.
097105	2-delige set
140,- 097107	
341,- 053197	
581,-

Zitzak
B
A

Zitzak Kiezel
Materiaal: veloursbekleding, onderzijde van outdoorstof
(100 % polyester), aparte inlet met styroporbolletjes.
Bekleding met rits verwijder- en bij 30 °C wasbaar.

Zitzak Anemoon
M
 ateriaal: zitting van chenille (100 % katoen), bekleding
en bodem van robuuste outdoorstof (100 % polyester),
A 356485	klein, Vulhoeveelheid: 20 l. Afmetingen:
aparte inlet met styroporbolletjes. Bekleding met rits
50 x 46 x H 28 cm.
120,- verwijder- en bij 30 °C wasbaar. Vulhoeveelheid: 30 l.
B 356486	groot, Vulhoeveelheid: 130 l. Afmetingen: Afmetingen: Ø bodem 40 cm, Ø zitting 35 cm, H 35 cm.
ca. 75 x 72 x H 28 cm
194,- 356484	
134,-

Zitzak Blad
Dit is eigenlijk meer een ligkussen, dus perfect om op
te relaxen. Natuurlijk is de zitzak ook een gezellige plek
om op te lezen, spelen of te kletsen. Materiaal: Polyester,
Geëxpandeerd polystyreen in een aparte ingang. Overtrek
wasbaar op 30°C als fijne was. Niet geschikt voor in de
wasdroger. Afmetingen: L 143,6 x B 89,9 cm.
356483	
194,-

Zonder decoratie!
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Muurbaldakijn om van te dromen

·B
 laderdak om onder
te dromen, relaxen
en lezen
· Bladeren zijn
afneembaar en
kunnen gewassen
worden

Wandbaldakijn
Bij het spelen, lezen of tussendoor ontspannen - de
wandbaldakijn spreidt zijn beschermende bladeren uit
over alle kinderen. Wandmontage, levering incl. mon ateriaal: Berken, onbehandeld. Bladeren
tagemateriaal. M
aftrek- en wasbaar, van outdoorstof (100 % polyester)
Afmetingen: B 80 x H ca. 200 x D ca. 62 cm.
121330	
735,-

· Variabele vormgevingsmogelijkheden
door gordijn
·M
 uurkussen met klittenband
· Prettige zithoogte

Terugtrekruimte Baldakijn
E en gezellig hoekje om je terug te trekken, te ontspannen
en uit te rusten. Het met bladeren aangeklede baldakijn
kan afgemaakt worden met een transparant gordijn. Dit
beschermt tegen nieuwsgierige blikken en wie binnen
zit, kan ongestoord de omgeving observeren. Baldakijn
en gordijn worden beide meegeleverd. Ze zijn uitgevoerd
met klittenband en kunnen naar wens aan de ruimte
bevestigd worden. Materiaal: echt berkenhout, kussen
van schuimstofvulling met afwasbare kunstleren bekleding, stoffen onderdelen afneembaar en wassen met de
hand. Afmetingen: lengte lange kanten, 5 cm, H 140 cm;
kussendoorsnee 92,5 cm, H 20 cm.
341218	
1206,-
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· zacht gevoerd

· Decoratieve blikvanger
vanuit elk perspectief

·o
 m tegenaan te leunen
of als decoratief
element

·G
 eeft een gevoel van
geborgenheid

Rugleuning Boom
Het is heerlijk om je af en toe even achterover te leunen, te dromen of nieuw
leesvoer ter hand te nemen. Materiaal: echt berkenhout, natuurlijk, schuimstof
met kunstleren hoes, K204, toffeegrijs Inclusief montagemateriaal.
121345	
344,-

Wandelement bloemenhemel
Een visueel hoogtepunt: onder deze wondermooie bloemenhemel heeft iedereen
de mooiste dromen – en dat in ieder jaargetijde. De begrenzing naar boven toe
zorgt voor een gevoel van geborgenheid. De steel wordt aan de wand bevestigd.
De bladeren en bloemen zijn afneembaar en wasbaar. Materiaal: polyester, metaal, houten bolletjes. Afmeting: Ø 1,80 m, H 236,8 - 266,8 cm (verstelbaar in 6
standen). Minimaal vereiste hoogte van de ruimte: 2,40 m Incl. montagemateriaal.
096305	
573,-

· Decoratieve ruimte
begrenzing naar boven toe
· Ideaal voor lees- en
rusthoekjes

Wandelement Bloem
Deze prachtige, reusachtige bloem is een echte eye-catcher. Maar dankzij de
begrenzing naar boven toe, biedt hij een hoop geborgenheid. De ruimte eronder
is perfect voor een rust- of leeshoekje. De steel kan op de gewenste hoogte aan
de wand worden bevestigd. De bladeren zijn afneembaar en wasbaar. 
Materiaal: metalen stang, stoffen bladeren, metalenplaat voor wandbevestiging.
Afmetingen: bloem Ø 1,90 m, totale hoogte min. 2,15 m Incl. montagemateriaal.
109574	
319,-

· Bladeren kunnen
gedraaid en individueel
ingesteld worden
· Tak kan op de gewenste
hoogte gemonteerd
worden

Wandelement Bladeren
Dit wandelement is een echte blikvanger in de ruimte. De transparante bladeren
in 4 kleuren zijn afzonderlijk aan de tak bevestigd. Elk blad kan gedraaid en individueel ingesteld worden. Het wandelement is mooi als decoratie maar geeft ook
een gevoel van rust in de ruimte. Materiaal: polyester, glasvezel, metalen staaf.
Afmetingen: takhoogte 43,5 cm, Ø 1,6 cm; bladeren B 34,5 - 37 cm, H 78,2 - 82,2
cm. Totale afmetingen: B 65 x H 118 cm. Levering incl. montagemateriaal voor
bevestiging aan de muur.
187969	
226,-

Zonder decoratie!
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Zinnenelementen
 timulering van waarne·S
ming en fijne motoriek
·G
 een losse onderdelen
– er kan niets kwijtraken

A Wandplaat Kersenpitten, klein
Animeert kinderen. Door aan de plaat te
draaien vallen de kersenpitten van het ene
naar het andere vakje. Ondersteund door een
klein akoestisch geluid. Materiaal: berkenhout, onbehandelde kersenpitten. Ruimte:
ca. 42 x 41 cm.
121106	
183,-
B Wandplaat Kogellabyrint, klein
Wie ‚zijn draai‘ gevonden heeft, kan de rubberballetjes behendig door het labyrint manoeuvreren. Draaiplaat met plexiglas. 
Materiaal: berkenhout. Ruimte: ca. 42 x 41
cm.
121105	
190,-

A

B

C

vingertjes kunnen
niet bekneld raken

D

regenmaker

E

elk blad heeft
een andere
vulling

Boekenkist

C Wandplaat Tandwielen, klein
Hier grijpt alles in elkaar: 5-voudig tandwielmechanisme om te ontdekken. 5 tandwielen,
twee daarvan met draaiknop. Materiaal: berkenhout. Ruimte: ca. 42 x 41 cm.
121103	
190,-
D Wandplaat Regenmaker, klein
Door het draaien van de schijf begint de regenmaker te ‚druppelen‘, de bladeren bewegen rond en de spiegelelementen animeren
tot het ontdekken van de omgeving. 
Materiaal: berkenhout. Ruimte: ca. 42 x 41
cm.
121102	
148,-
E Wandplaat Motoriek, middel
Hier gaat het om fijn vingergevoel en goed
luisteren! Elk van de vijf in waaiervorm geplaatste bladeren heeft een andere vulling
(houten kralen, kersenpitten, granulaat, knikkers, watten en piepelementje). Wie ontdekt,
waar welke vulling zit? Als het groene wiel in
beweging wordt gezet, kunnen met de twee
witte draaielementen interessante geluiden
teweeg worden gebracht. Aan de houten
schroefdraad kunnen de kinderen verschillende houtprofielen draaien. Bevordering
van de fijne motoriek Materiaal: berkenhout,
outdoorstof. Ruimte: ca. 82 x 61cm.
121203	
385,-

Lijn voor tekeningen ‘Takken‘

· met 2 vakken
· praktische hoogte voor de
kleintjes
· eenvoudig rollen

Boekenkist op wieltjes
Boeken voor de kleintjes worden hierin opgeborgen en verplaatst. De lage kist
nodigt uit om erin te snuffelen en te rommelen. Met 4 wieltjes. Materiaal: echt
berkenhout, gebeitst. Afmetingen: B 60 x H 40 x D 60 cm, afmetingen binnenkant:
B 55 x H 28 cm.
043507	
240,-
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Lijn voor tekeningen ‘Takken‘
Tussen de takken is voldoende plaats voor heel wat mooie tekeningen. De afstand
tussen beide takken bepaalt of de lijn los of strak hangt. De lijn is stevig bevestigd.
Levering incl. bevestigingsmateriaal, maar zonder wasknijpers. 
Materiaal: echt berkenhout; omhulde staaldraad. Afmetingen: lijn ca. L 2,50 m,
takken 44 cm hoog.
052036	
103,-

Grow upp
meubilair

Spiegel

152 cm

F

H Wandplaat spiegel zeshoek, groot

Om de eigen waarneming te stimuleren.
Kan staand en liggend worden gemonteerd.
Voorzien van veiligheidsglas. Materiaal: echt
berkenhout met een veiligheidsspiegel. Afmetingen: B 86,8 x H 152 cm.
206463	
482,-

G

112 cm

G Wandplaat Spiegel, groot
Voor de zelfwaarneming. 
Materiaal: berkenhout; veiligheidsspiegel.
Ruimte: ca. B 62 x H 112 cm.
121216	
378,-

· met veiligheidsglas
· kan staand en liggend
worden gemonteerd

82 cm

F Wandplaat Spiegel, middel
Voor de zelfwaarneming. 
Materiaal: berkenhout; veiligheidsspiegel.
Ruimte: ca. B 61 x H 82 cm.
121202	
298,-

H

61 cm

62 cm

86,8 cm

Speelgoedrekken
Elke dag kunnen ze er anders uitzien! Zijn ze
een boekenrek of een poppenboomhut, een
reusachtige knikkerbaan langs de muur of
een stal voor houten dieren? Deze rekken
zijn ontworpen om mee te bouwen en te
spelen. Afwisseling is gewenst – zelfs bij de
inrichting.

K

L

J

Wand-speelrek
Met uitsparingen in zijelementen en bodems. Los te monteren of onderling te combineren.
Zonder decoratie. Materiaal: Berken, onbehandeld.

J
K
L

Hier wordt doortastend opgetreden!
Ook de buis van de knikkerbaan past
in de openingen.

120553	middel, B 108 x H 90 x D 30 cm, vakbreedte: B 47 x H 33 x D 30/25 cm
625,-
120555	groot, B 181 x H 181 x D 37 cm, vakbreedte 78,5 x H 36 x D 34/29,5/24 cm 1206,-
120256	Kunststof slang voor wand-speelrek, kunststof, Ø 6,5 cm, L 5 m
74,-

Zonder decoratie!
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RUIMTECONCEPTEN
Speelwereld Biberburg kan als ruimteverdeler gebruikt worden (meer op pagina 34).

Groepsruimte grow.upp
Voor max. 20 kinderen van 3-6 jaar
In kindvriendelijk ingerichte ruimtes ervaren kin
deren geborgenheid en worden ze tegelijk gesti
muleerd om nieuwe dingen uit te proberen en zich
verder te ontwikkelen. Om aan deze schijnbaar
tegenstrijdige eisen te voldoen, oriënteert het ruimteconcept grow.upp zich op natuurlijke structuren
uit de omgeving. Het hart van de groepsruimte
wordt gevormd door de grote speelwereld Biberburg 1. De klimopstap en wiebelbrug trainen de
motoriek en het evenwicht van kinderen. En in de

gescheiden ruimte achter de brug is een veilige
en gezellige terugtrekruimte. Biberburg biedt hiermee de perfecte balans tussen geborgenheid en
spannende uitdagingen. grow.upp-hoekkasten 6
sluiten aan op de speelwereld, groeien de ruimte
in en creëren doorgangen en nisjes. Het hoogpolige zachte tapijt voor in de zithoek 4 is ideaal voor
de ochtendkring en nodigt uit tot samen zitten en
spelen.

RUIMTE
GROOTTE

60m2
1

2
2

3
3

6

5
4
1 SPEELWERELD BIBERBURG (p. 34) 2 grow.upp-tafels (p. 10) 3 grow.upp-speelkast (p. 49)
4 grow.upp-tapijten (p. 45) 5 grow.upp-houten podiums (p. 36) 6 grow.upp-ontdekkerskasten (p. 12)
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Het ruimteconcept grow.upp biedt verschillende terugtrekplekken om te dromen en te spelen (meer over het concept vanaf p. 6).

Terugtrekruimte grow.upp
voor kinderen van 0-6 jaar
grow.upp biedt op het rustige en zintuiglijke gebied
de mogelijkheid om op flexibele en kindvriendelijke
wijze met pedagogisch hoogwaardige meubels,
tapijten en stoffering terugtrekruimtes, nisjes, rusten
leesplekken te creëren. De grow.upp-onderzoekersbank 1 onder de betoverende bloemenhemel
2 is de perfect plek om elkaar verhalen te vertellen.
Het plafondelement strekt zich boven de leeshoek

uit, begrenst de ruimte naar boven toe en is een
aantrekkelijke blikvanger. Zo ontstaat een gevoel
van geborgenheid en wordt het ontspanningseffect
ondersteund. De terugtrek- en ontdekkerskasten 3
bieden afwisselende manieren om door de ruimte
te bewegen en zijn tegelijk knusse nisjes. Veelzijdig
combineerbare houten podiums 5 en de hoekgrotten 4 nodigen eerder uit tot rust dan tot stoeien.

RUIMTE
GROOTTE

4

2
2

25m2

3
3

11

5
5

1 Ontdekkersbank (p. 42) 2 Plafondelement bloemenhemel (p. 47) 3 grow.upp-ontdekkerskasten (p. 12)
4 Muurbaldakijn (p. 46) 5 grow.upp-houten podiums (p. 36)
Zonder decoratie!
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RUIMTE
GROOTTE

60m2
2
1
3

4

1 grow.upp-scheidingswanden (p. 16) 2 Speelwereld Berengrot (p. 25) 3 Ledikant (p. 428)
4 grow.upp-voorleesbank (p. 43)

Groepsruimte grow.upp
met afzonderlijke slaapruimte voor max.
12 kinderen van 0-3 jaar
De groepsruimte is ingericht op de diverse eisen
van kinderen van verschillende leeftijden. Door de
grow.upp-scheidingswanden 1 wordt een afgescheiden speelvlak gecreëerd voor de allerkleinsten, die bereikbaar is via deurtjes en tunnels. De
wanden werken niet alleen als ruimteverdelers,
maar zijn ook voorzien van afwisselende speelelementen en ze zijn aan beide kanten bespeelbaar.
De voorleesbank 4 staat vrij in de ruimte en is omringd door verschillende podiums van zachtschuim.
De podiums kunnen door de kinderen heel eenvoudig verplaatst worden. Op die manier ontstaat een
uitgebreid en gezellig banklandschap in de ideale
hoogte voor kleintjes waar je prettig kunt ontspan
nen en voorlezen. De ontdekkerskasten staan

verdeeld in de ruimte, veranderen de indeling en
creëren tegelijkertijd nieuwe paden en terugtrekruimtes. grow.upp-speelwereld berengrot 2 sluit
perfect aan op het knutsel- en schildergedeelte met
tafels van verschillende hoogtes. De zigzagtoren
kan via verschillende routes beklommen worden.
Onderweg zijn er knisperende bladeren voor
optische en haptische ontdekkingsmogelijkheden.
De berengrot nodigt uit tot bewegen en spelen,
maar heeft ook individuele terugtrekruimtes. En
voor extra rust tijdens het slaapuurtje is er een
slaapruimte die grenst aan de groepsruimte. Hier
heeft elk kind zijn eigen bed met instap die past bij
zijn/haar leeftijd. Indien van toepassing kunnen de
ledikantjes 3 op elkaar gestapeld worden.

Speelwereld Berengrot is bewegingslandschap en terugtrekruimte in één (p.25).
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De stapelbare ledikantjes zijn heerlijk comfortabel en
behaaglijk (p. 428).

Grow upp
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RUIMTE
GROOTTE

50m2
2

1

5

3

4

1 Ontspanningsnest (p. 274) 2 Muurlandschap (p. 250) 3 Bouwhoek met Linus-kasten (vanaf p. 112)
4 Zachtschuim podiums (p. 220) 5 Crèchestoel Mika (p. 60)

Groepsruimte crèche
voor max. 12 kinderen van 0-3 jaar
Deze ruimte met diverse bewegings- en terugtrekruimtes is speciaal aangepast op de eisen
van kinderen die op de crèche zitten. Het podiumlandschap met verschillende hoogtes en ramps
biedt allerlei nieuwe klim- en speeluitdagingen
voor kleine kruipers en kinderen die leren lopen. Zo
wordt het zelfvertrouwen vergroot en de motoriek
getraind. De Linus-kasten met de kleurrijke fronten
3 vormen een modern accent en kunnen ook
gebruikt worden als ruimteverdelers. De robuuste
kasten bieden veel opbergruimte en zorgen voor
een harmonisch geheel in de ruimte. Het muurlandschap 2 biedt veel afwisseling en blijft lang
spannend. De verschillende elementen nodigen uit

tot ontdekken en stimuleren de zintuiglijke waarneming. In het ontspanningsnest 1 kunnen de kleintjes
zich terugtrekken om te ontspannen en uit te
rusten. De extra lage instap aan de zijkant maakt het
nest makkelijk toegankelijk zodat kinderen er sneller
voor kiezen even op adem te komen. Een bladerenmobile in harmonische kleuren is visueel interessant
en ondersteunt met de langzame en gelijkmatige
bewegingen het ontspannen karakter van het nest.
In de bouwhoek 3 kunnen kinderen hun fantasie de
vrije loop laten. Op het duurzame bouwtapijt kunnen
van de bouwstenen sprookjesachtige steden en
ondoordringbare vestingen worden gebouwd.

De Linus-onderkasten zijn geschikt om de verschillende gebieden van elkaar te scheiden en bieden volop opbergruimte (p. 112).

Zonder decoratie!
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Geluidswering
Witte of lichtgrijze ronde elementen

Voorbeeld voor
de plaatsing van de set
voor 30 m2
Diameter 23 cm
Hoogte 12 cm

Rond element F

Diameter 45 cm
Hoogte 10 cm

Rond element E

Diameter 82 cm
Hoogte 6 cm

Rond element D

Diameter 82 cm
Hoogte 8 cm

Rond element C

Diameter 123 cm
Hoogte 6 cm

Rond element B

Diameter 123 cm
Hoogte 6 cm

Rond element A

Voor ruimtes met verschillende afmetingen hebben wij gepaste sets samen
gesteld, bestaande uit 6 verschillende grote, ronde elementen:

78,27 cm

78,27 cm

Opmerking: de akoestische elemen
ten kunnen ook aan de wand worden
bevestigd. Wij raden af om de vrij lichte
elementen binnen het bereik van kinde
ren te plaatsen.
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Vlamvertragend

Ook bij grow.upp dienen geluidswerende elementen in de eerste plaats om het geluidsniveau te beperken, maar ze
zijn en kunnen meer: hun natuurlijke vormen doen denken aan de zon, aan volle maan of wolken. Ze worden op het
plafond of de muur aangebracht en vloeien vanzelfsprekend over in het totaalconcept van grow.upp. Geluidswering
is niet te onderschatten, aangezien in een ruimte met veel kinderen het geluidsniveau hoog kan liggen. Dankzij de
eenvoudige montage van onze geluidsabsorberende elementen kunt u de stressfactor geluid zonder veel moeite uit
de ruimtes verbannen.

Akoestische plafondsets incl. lijm
De Abacustica®-plafondelementen zijn gemaakt van de melaminehars-schuimstof Basotect ® van de firma BASF SE. Door zijn structuur
met open poriën absorbeert deze het geluid. In het netwerk van de celstructuur verliest het geluid zijn energie door wrijving.

Afmetingen
van de ruimte

Set 20 m2

Set 30 m2

Set 40 m2

Set 50 m2

Set 60 m2

Set 70 m2

Set
bestaande
uit:

1 x rond element A,
2 x rond element B,
4 x rond element C,
2 x rond element D,
6 x rond element E,
8 x rond element F.

1 x rond element A,
2 x rond element B,
5 x rond element C,
3 x rond element D,
10 x rond element E,
12 x rond element F.

2 x rond element A,
2 x rond element B,
8 x rond element C,
3 x rond element D,
11 x rond element E,
12 x rond element F.

4 x rond element A,
3 x rond element B,
9 x rond element C,
3 x rond element D,
9 x rond element E,
17 x rond element F.

4 x rond element A,
3 x rond element B,
9 x rond element C,
3 x rond element D,
15 x rond element E,
22 x rond element F.

5 x rond element A,
4 x rond element B,
13 x rond element C,
5 x rond element D,
17 x rond element E,
19 x rond element F.

Lichtgrijs

820100
2137,-

820101
2872,-

820102
3473,-

820103
4248,-

820104
4983,-

820105
6079,-

Wit

820400
3006,-

820401
4115,-

820402
4983,-

820403
6079,-

820404
6988,-

820405
8658,-

Zonder decoratie!
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Stoelen
Tafels

Stoel Mika
op pagina 60.

STOELEN · TAFELS
Stoelen����������������������������������������������������������������� vanaf pagina 60
Krukken en Banken������������������������������������������� vanaf pagina 68
Docentenstoelen����������������������������������������������� vanaf pagina 74
Move • upp-Tafels van berkenhout����������������� vanaf pagina 84
Multifunctionele Tafels in beuken������������������� vanaf pagina 96
Uittrektafels en Speciale tafels��������������������� vanaf pagina 104
Opklapbare tafels en speeltafels����������������� vanaf pagina 102
Zonder decoratie!
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Alle stoel modellen in een oogopslag
Kruk

Opmerking
Alle krukken en stoelen zijn
leverbaar in verschillende
zithoogtes
p. 63

move•upp-kruk p. 68

Mika

p. 60 Favorit

Mika met
armleuningen 

p. 61

Kruk Basic 

p. 68

Kruk Basic 

p. 68 Lino 

p. 68

Klaverbladkruk  p. 69 Dubbelzijdig te
gebruiken kruk  p. 69

solit:sit 
Favorit met voetsteun

p. 63

p. 66

p. 64

Favorit met
zijpanelen 

Favorit XL 

p. 65

Gestoffeerde
banken

p. 71

Leunstoel

p. 62

Favorit met
armleuningen

p. 65

kiddo

p. 70

ander

CRÈCHE

Stoelen

Favorit Kruk 

Hoge kinderbank p. 70 Stapelbanken 

p. 71

Favorit Kruk 

p. 63

move•upp-kruk  p. 68

p. 68 Houten kruk 

Mika met
armleuningen 

p. 61

Kruk Basic 

p. 68 Klaverbladkruk  p. 69

Dubbelzijdig te
Lino
gebruiken kruk  p. 69

p. 68

Mika

p. 60

ander

Stoelen

KLEUTERSCHOOL

Kruk

Stoelen

Dubbelzijdig te
gebruiken bank  p. 69

Wangentafel
+ Wangenbank p. 72

Favorit 

p. 64 Favorit met voetsteun

p. 63

Favorit met
armleuningen

p. 64

solit:sit 

p. 66

Stapelbanken 

p. 71

Gestoffeerde banken

p. 71

Bank van beuken p. 72
Bank met
2 armleuningen  p. 73

Als je al moet zitten, dan ergonomisch en volgens de norm
De juiste stoel- en tafelhoogte voor elke lichaamslengte
NEN EN 1729 houdt bij de voorschriften voor stoel- en tafelhoogten rekening met de lichaamslengten van kinderen, jongeren en volwassenen.
Sinds januari 2007 geldt deze norm voor alle EU-landen. Ergonomisch
zitten vereist tafels en stoelen die aan de lichaamslengte aangepast
zijn.Voor een optimale zithouding moeten beide bovendien op elkaar
afgestemd zijn.
De matentabel van NEN EN 1729 toont welke tafel- en stoelhoogten
voor de betreffende lichaamslengten vereist zijn. Bij voorkeur moet per
halfjaar worden gecontroleerd of alles nog bij elkaar past.
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Matentabel uit NEN EN 1729
Lichaamslengte
van - tot

Zithoogte

Tafelhoogte

80 - 95 cm

21 cm

40 cm

93 - 116 cm

26 cm

46 cm

108 - 121 cm

31 cm

53 cm

119 - 142 cm

35 cm

59 cm

133 - 159 cm

38 cm

64 cm

146 - 176,5 cm

43 cm

71 cm

159 - 188 cm

46 cm

76 cm

174 - 207 cm

51 cm

82 cm

Stoelen
Tafels

Kruk

p. 74

Universele kruk  p. 80

TuRu-Sit+

p. 77

Kruk 

p. 78 Docentenkruk 

TuRu-Sit 

p. 76

Rolkruk 

p. 80 Zitkruk met ball  p. 80 Draaikruk, bekleed p. 80 Kruk ‘Up’ 

p. 78 Pendelkruk 

p. 79

p. 81 Kruk ‘Mickey’ 

p. 81

Expert

p. 79

Kruk ‘Mickey’ 

p. 81

Stoelen

KLEUTERLEIDERS/-LEIDSTERS

Bioswing met
leuningen

p. 75 Orthopedische docentenstoel 
p. 75

Multi-kruk 

p. 77 Draaistoel 

p. 78

Kruk Basic 

p. 68

Pendelkruk 

p. 79 Universele kruk  p. 80

Stapelbanken 

p. 71

Gestoffeerde
banken

p. 71

Vloerstoel 

p. 81

move•upp-kruk p. 68

Kruk Basic 

p. 68

Kruk ‘Up’ 

p. 81

Stapelbanken 

p. 72

Banken

Stoelen

SCHOOL

Kruk

Flexo-zit 

solit:sit 

p. 66

Bank van beuken p. 72

Vloerbeschermers
Stoelen/banken worden standaard geleverd met kunststof glijders (GLKU), tenzij u GLFI of GLVK
opgeeft als u de bestelling plaatst. Als u bestaande stoelen uit ons assortiment wilt aanpassen, kunt u
eenvoudig de viltglijders (GLFI) of verbeterde kunststof glijders (GLVK) bevestigen aan de standaard
kunststof glijders van uw stoelen.

GLKU

GLFI

GLVK

Standaard kunststof
glijders, ingeplugd

Vilten glijders om
in te steken

verbeterde kunststof
glijders om in te steken

Vloerbeschermers/wielen – want ook de ‚onderkant‘ heeft belang!
Welke vloerbeschermers/wielen
voor welke vloer?
De ondergrond bepaalt wat de
juiste vloerbeschermers of wielen
zijn. In het overzicht ziet u welk
type vloerbeschermers of wielen
bij welke vloer past.
Type vloerbeschermer/wiel

Op vilten vloerbeschermers hoopt zich na verloop van tijd vuil op, dat de vloer kan
beschadigen. Wij adviseren daarom deze vloerbeschermers regelmatig te vervangen
en eerder op een harde vloer te gebruiken. Kunststof vloerbeschermers zijn in principe geschikt voor niet gladde ondergronden. In vergelijking met de gebruikelijke
vloerbeschermers beschikken de vloerbeschermers van geoptimaliseerde kunststof
over beduidend betere glij-eigenschappen. Voor bijv. linoleum- of houten vloeren
adviseren wij dan ook de vloerbeschermers van geoptimaliseerde kunststof.
Parket

Laminaat

Natuur/steen

Tegels

Mozaïek

Kunststofglijders
Viltglijders
Vloerbeschermers van geoptimaliseerde
kunststof
Harde wielen

x

Zachte wielen

x

x

x

x

Tapijt

Linoleum

Hout

x

(x)
x

(x)
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

(x)= in principe geschikt

Zonder decoratie!
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MIKA

ergonomisch – supersterk – modern
10 jaar

garantie
Standaardconforme zithoogten
DIN EN 1729
GS-getest
Geproduceerd in Duitsland

Belastbaar

tot max.
120 kg

Wij hechten aan kwaliteit. Daarom hebben
wij de stoel in ons eigen
proeflaboratorium
uitgebreid getest. In
200.000 cycli hebben we
vastgesteld dat de stoel
u de komende 10 jaar de
bekende HABA-kwaliteit
biedt.

stabiel
Maximale stabiliteit dankzij
hoogwaardige verbindingstechniek
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Alle prijzen exclusief BTW.

hygiënisch
makkelijk afneembaar oppervlak en geen voegen waarin vuil
kan gaan zitten

stapelbaar
tot 5 stoelen kunnen op
elkaar gestapeld worden

Stoelen
Tafels

 IKA – modern, innovatief, kindvriendeM
lijk, aantrekkelijk. Het elegante uiterlijk
dankt Mika aan het Scandinavische
design en de combinatie van hout met
kunststof. De gevormde houten rugleuning en conische poten geven de stoel
een slank silhouet. Daarnaast is de stoel
superstabiel, geschikt voor alledaags
gebruik, stapelbaar en lichtgewicht. Hij
heeft een recht zitvlak wat een rechte
zithouding vereist en voorkomt dat kinderen met een gebogen rug zitten. Mika
zorgt dus niet alleen optisch voor een
goed figuur. Daarnaast is de stoel zeer
duurzaam. Een speciale schroefverbinding zorgt aan de ene kant voor stabiliteit
en maakt aan de andere kant een milieuvriendelijke gescheiden afvalverwerking
van de onderdelen mogelijk. 

ook met armleuningen

moet (verplichte informatie)
Stoel Mika
Materiaal: Frame van massief beukenhout en beugel
van kunststof. Zit- en rugleuning van verlijmd echt
beukenhout.
809430	zithoogte 21 cm, zitdiepte 20 cm, zitbreedte
21 cm, stoelbreedte 29 cm
115,-
809431	zithoogte 26 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte
24 cm, stoelbreedte 32 cm
115,-
809432	zithoogte 31 cm, zitdiepte 27 cm, zitbreedte
28 cm, stoelbreedte 36 cm
115,-
809433	zithoogte 35 cm, zitdiepte 30 cm, zitbreedte
32 cm, stoelbreedte 40 cm
115,-

Stoel Mika met armleuningen
Materiaal: Frame van massief beukenhout en beugel van
kunststof. Zit- en rugleuning van verlijmd echt beukenhout.
809438	zithoogte 21 cm, zitdiepte 20 cm, zitbreedte
21 cm, stoelbreedte 29 cm hoogte armleuningen 30 cm
155,-
809439	zithoogte 26 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte
24 cm, stoelbreedte 32 cm hoogte armleuningen 37 cm
155,-
809440	zithoogte 31 cm, zitdiepte 27 cm, zitbreedte
28 cm, stoelbreedte 36 cm hoogte armleuningen 43,5 cm
155,-
809441	zithoogte 35 cm, zitdiepte 30 cm, zitbreedte
32 cm, stoelbreedte 40 cm hoogte armleuningen 50 cm
155,-

Soort vloerbeschermer vermelden!

Soort vloerbeschermer vermelden!

Vloerglijders
Vloerglijders kunststof  GLKU
Vloerglijders vilt  GLFI
Voor deze stoel bieden wij geen verbeterde
kunststof vloerglijders aan! Alle vloerglijders zonder meerprijs! Zonder opdracht leveren we GLKU.
Overzicht, welke vloerglijder voor welke ondergrond? vindt u op pagina 59.

Reserve vloerglijders
Voor alle Mika-stoelen. Elk 4 stuks.
809442	Vilt
809443	Kunststof

8,-
8,-

Zonder decoratie!
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Stapelstoel ‘Favorit’

Wereldwijd meer dan 1,7 miljoen maal in gebruik

10 jaar

garantie

A

Standaardconforme zithoogten
DIN EN 1729
GS-getest
Geproduceerd in Duitsland

heel comfortabel
Ergonomisch gevormde
zitting van 10 lagen
verlijmd beukenfineer met
afgeronde voorzijde en
naar achter lopende zit
uitholling.

duurzaam
Dragende delen van
massief beuken

gemakkelijk en stabiel
10-voudig verlijmd.
3-voudig gebogen
rugleuning van beukenhout.

62

Achterste stoelpoten-/
raamwerkverbinding
Extreem stabiel met verlijmde
pen-en-gatverbinding, houten
deuvels en extra metaalverbinding.

Alle prijzen exclusief BTW.

Voorste stoelpoten-/
raamwerkverbinding
De dubbele pen-en-gatverbinding met grote lijmvlakken garandeert maximale stabiliteit.

Vloervriendelijk
Ingedeuvelde kunststofglijders. Ook na jaren
ontstaan geen
scherpe randen.

Stoelen
Tafels

6 Goede redenen om voor de Favorit stoel te kiezen!

Stapelstoel ‚Favorit‘
Materiaal: zitting en leuning van beukenhout.
809310	Zithoogte 21 cm, 
-diepte 23 cm, -breedte 25 cm 114,-
809320	Zithoogte 26 cm, 
-diepte 25 cm, -breedte 25 cm 114,-
809330	Zithoogte 31 cm, 
-diepte 27 cm, -breedte 30 cm120,-
809340	Zithoogte 35 cm, 
-diepte 30 cm, -breedte 32,5 cm91,-
807025	Voetsteun, in 2 hoogtes verstelbaar
(21 en 26 cm)
52,-
809350	Zithoogte 38 cm, 
-diepte 34 cm, -breedte 35 cm137,-
809360	Zithoogte 43 cm, 
-diepte 38 cm, -breedte 39 cm178,-
809370	Zithoogte 46 cm, 
-diepte 42 cm, -breedte 40 cm190,-
Soort vloerbeschermer vermelden! (p. 65)!

Vervangende vloerbeschermers
Voor alle Favorit stoelen en krukken. 
Per 20 stuks. 
802527	Kunststof
802528	Vilt
802529	Geoptimaliseerde kunststof

1 | Lichtgewicht

2 | stapelbaar

3| w
 einig kans op
omvallen

De stoelen van 35 cm zithoogte
zijn met hun gewicht van maar
3,5 kg zeer licht en door kinderen zonder problemen te dragen.

De iets uitstaande achterste
stoelpoten maken plaatsbesparend stapelen mogelijk.

De naar achter uitstaande
stoelpoten verhinderen het
omvallen van de stoel en
daarmee ook het gevaar
van verwondingen

4 | In hoogte verstelbare voetsteunen
De in hoogte verstelbare
voetsteun wordt aan de
zijkant in de stoelpoten
vastgeschroefd. De voetsteun
kan vervolgens twee keer in
hoogte versteld worden. Op
die manier ontstaan twee
zithoogten: 21 cm, 26 cm. Op
deze manier kunnen stoelen
met een zithoogte van 35 cm
ook gebruikt worden voor
kleinere kinderen.

5 | Tashaak
De nieuwe, uitgefreesde
rugleuning vergemakkelijkt
het ophangen van tassen en
rugzakken aan de stoel.

12,-
21,-
23,-

Soort vloerbeschermer vermelden! (p. 59)!

Kruk

Soort vloerbeschermer vermelden! (p. 65)!

Leunstoel zonder
zijpaneel

Leunstoel met
zijpaneel

Leunstoel XL

6 | EEN stoelenfamilie voor klein en GROOT

Kruk „Favorit“
Stapelkruk ‚Favorit‘
Materiaal: beukenhout.
809610	Hoogte 21 cm, 
zitting-Ø 24 cm
809620	Hoogte 26 cm, 
zitting-Ø 24 cm
809630	Hoogte 31 cm, 
zitting-Ø 32 cm
809640	Hoogte 35 cm, 
zitting-Ø 32 cm
809650	Hoogte 38 cm, 
zitting-Ø 32 cm
809660	Hoogte 43 cm, 
zitting-Ø 39 cm
809670	Hoogte 46 cm, 
zitting-Ø 39 cm

Stapelstoel

B

102,-
107,-
114,-
121,-
125,-
132,-
137,-

stapelbaar

Voorste stoelpoten met
raamwerkverbinding
De dubbele pen-engatverbinding met grote
lijmvlakken garandeert
maximale stabiliteit

Zonder decoratie!

in 7 zithoogtes
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Leunstoel ‘Favorit’
Afstand armleuningen
extra steun, wegglijden
niet mogelijk

10 jaar

garantie
Standaardconforme zithoogten
DIN EN 1729
GS-getest
Geproduceerd in Duitsland

Leunstoel ‚Favorit‘:
Materiaal: Massief beukenhout, zit- en rugleuning van
echt beukenhout.
809210	Zithoogte 21 cm, -diepte 23 cm, 
-breedte 31 cm, Hoogte armleuningen: 33 cm,
Stoelbreedte 38 cm.
155,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)!

809600	Veiligheidsbeugel
809220	Zithoogte 26 cm, -diepte 25 cm, 

132,-

-breedte 31 cm, Hoogte armleuningen: 39 cm,
Stoelbreedte 38 cm.
160,-

Soort vloerbeschermer vermelden (p.65)!

Hoekverbinding
massief, zwaluwstaart,
zacht afgeronde kanten

Voetsteun
voor stoelhoogte
35 cm
De in hoogte verstelbare voetsteun
wordt opzij vast aan de stoelpoten
geschroefd. De voetplank kan dan
in 2 hoogtes versteld worden: zo
ontstaan twee zithoogtes 21 cm en
26 cm. Dat betekent dat stoelen
met een zithoogte van 35 cm ook
kunnen worden gebruikt voor
kleinere kinderen.

‘Favorit‘ met zitknop

809601	Veiligheidsbeugel
809230	Zithoogte 31 cm, -diepte 27 cm, 

132,-

-breedte 36 cm, Hoogte armleuningen: 46 cm,
Stoelbreedte 43 cm.
167,-

Soort vloerbeschermer vermelden (p.65)!

809240	Zithoogte 35 cm, -diepte 30 cm, 

-breedte 38 cm, Hoogte armleuningen: 52 cm,
Stoelbreedte 45 cm.
171,-

Soort vloerbeschermer vermelden (p.65)!

807035	Voetsteun, in 2 hoogten verstelbaar 
(21 en 26 cm)

69,-

Veiligheidsbeugel
· gemakkelijk verstel- en vastzetbaar
· als slipstop tussen de poten

Leunstoel Favorit met zitknop
Materiaal: Massief beukenhout, zit- en rugleuning van
echt beukenhout.
809216	Zithoogte 21 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte
31 cm, hoogte armleuningen 33 cm 190,-
809226	Zithoogte 26 cm, zitdiepte 25 cm, zitbreedte
31 cm, hoogte armleuningen 38 cm 190,-
Soort vloerbeschermer vermelden! (p. 65)!
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gepolsterd mideen veermechanisdengedeelte met
me voor eenvoudige
glijstop
montage
Bescherming voor veiligheidsbeugel

G
 eschikt voor de veiligheidsbeugels van de  Favorit-stoelen. Dankzij het klittenband gemakkelijk te vervangen.
Materiaal: outdoorstof (100 % polyester), kan verwijderd en in de wasmachine gewassen worden, kleur:
lichtblauw. Afmetingen: 11 x 6 x 4 cm.
809619	
15,-

met zijpanelen
Zijpanelen. Zo wordt
verhinderd dat het kind
de beentjes er opzij
doorheen steekt.

Stoelen
Tafels

Favorit stoel met armleuning en zijpanelen
Deze stoel is niet stapelbaar. Vanwege de er doorheen kunnen de
beentjes niet aan de zijkant er doorheen worden. Daarnaast zijn
er geen naden meer waarin bijvoorbeeld kruimels vast kunnen
komen te zitten. Materiaal: Massief beukenhout, zit- en rugleuning van echt beukenhout,
809470	zithoogte 21 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte 25 cm,
hoogte armleuningen 33 cm, stoelbreedte 32 cm 

                                                          201,-

Soort vloerbeschermer vermelden!

809602	veiligheidsbeugel
114,-
809471	zithoogte 26 cm, zitdiepte 25 cm, zitbreedte 31 cm,
hoogte armleuningen 38 cm, stoelbreedte 38 cm
                                                          206,-
Soort vloerbeschermer vermelden!

809603	veiligheidsbeugel
114,-
809616	zittingverkleiner (alleen voor art.nr. 809471; kunstleer,
blauw, afneembaar, afwasbaar, kan in de machine
gewassen worden)
79,-

Veiligheidskinderstoel ‚Favorit XL‘ 
voor tafelhoogte 59 cm

Ideaal voor groepen kinderen van verschillende leeftijd, omdat
hiermee alle kinderen van de crèche en het kinderdagverblijf aan
één tafel kunnen zitten. De zithoogte is de afstand tussen de
voetensteun en de zitting. Vanwege de zijsteunen kunnen de
poten niet aan de zijkant doorgestoken worden. De stoel heeft
geen naden meer waarin bijvoorbeeld kruimels kunnen komen
te zitten. Materiaal: Massief beukenhout, zit- en rugleuning van
echt beukenhout.
809474	zithoogte 21 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte 25 cm,
stoelbreedte 32 cm
224,-
Soort vloerbeschermer vermelden!

809604	veiligheidsbeugel
125,-
809476	zithoogte 26 cm, zitdiepte 25 cm, zitbreedte 31 cm,
stoelbreedte 32 cm
229,-

De stoelverkleiner verkleint de zitoppervlakte
(enkel geschikt voor
zittinghoogte 26 cm, niet
voor 21 cm). Zo zitten
ook wat kleinere kinderen stabiel en veilig.

· zonder vuilvoegen

XL voor tafelhoogte 59 cm

Soort vloerbeschermer vermelden!

809605	veiligheidsbeugel
125,-
809616	zittingverkleiner (alleen voor art.nr. 809476; kunstleer,
blauw, afneembaar, afwasbaar, kan in de machine
gewassen worden)
79,-

· Vanwege de zijsteunen kunnen
de benen niet aan de zijkant
doorheen gestoken worden.

Veiligheidskinderstoel ‚Favorit XL‘ 
met zitknop voor tafelhoogte 59 cm

Materiaal: Massief beukenhout, zit- en rugleuning van echt
beukenhout.
809475	zithoogte 21 cm, zitdiepte 23 cm, zitbreedte 25 cm,
stoelbreedte 32 cm
252,-

809604	veiligheidsbeugel
125,-
809477	zithoogte 26 cm, zitdiepte 25 cm, zitbreedte 31 cm,
stoelbreedte 38 cm
252,-
Soort vloerbeschermer vermelden!

809605	veiligheidsbeugel
125,-
809616	zittingverkleiner (alleen voor art.nr. 809477; kunstleer,

· Ideaal voor groepen
met verschillende
leeftijden

21 / 26 cm

Soort vloerbeschermer vermelden!

blauw, afneembaar, afwasbaar, kan in de machine
gewassen worden)
79,-

BESTELMOGELIJKHEDEN
Glijders

moet

(vereiste gegevens)

· z onder vuilvoegen

Zonder vermelding leveren wij GLKU.
kunststof
vilt
Vloerbeschermers van 
glijders
geoptimaliseerde kunststof 
glijders

GLKU

GLFI

GLVK

Meerprijs: GLFI 2,-; GLVK 4,- 
Zonder vermelding leveren wij GLKU. 
Overzicht ‘Welke vloerbeschermer voor welke vloer?’ op pagina 59.

Zonder decoratie!
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Stoel ”solit:sit“
met kunststof
zitting

met beukenhouten
zitting

10 jaar

garantie

absoluut hygienisch
kras en vochtbestendig.
Oppervlak gemakkelijk te reinigen.

Standaardconforme zithoogten
DIN EN 1729

natuurlijk stevig
zitting van 10-voudig
gelijmd beukenhout

Geproduceerd in Duitsland

zitten zonder wegglijden
zitvlak met korrelige
structuur

veilig zitten
zitting met antislip vlak

vlamvertragend

handige details
uitholling om
schooltassen aan
op te hangen.

66

veilig stapelen
met kunststof afdekking om
de stoelen veilig te stapelen,
zonder te krassen (swingstoel
met sledevoet, model A).
Geen gebarsten tafelranden
meer.

praktisch
onverwoestbaar
stevig, poedergecoat
frame, bestaande uit
2 resp. 2,5 mm sterke
stalen buizen.

Alle prijzen exclusief BTW.

veilig in elke situatie
De swingstoelen met sledevoet, model A, zijn kantelveilig
en kunnen niet van de tafel
getrokken worden. De vloerbeschermers garanderen een
veilige stand en een beperkte
slijtage van de vloer.

rugvriendelijk
getailleerde rugleuning die de lendenwervels ondersteunt.

Stoelen
Tafels

met kunststof zitting
voor tafelhoogte 76 cm

variabele
zithoogte
totale
hoogte

Swingstoel met sledevoet solit:sit® model A
S tapelbaar. Incl. opening als handgreep. Naar voren geopende
C-vorm als freischwinger, stalen buis (22 x 2,5 mm bij zittingbreedte van 35 cm en 25 x 2,5 mm bij zittingbreedte van
43 cm) en speciale plastic bakje. 
178013	Zithoogte 35 cm, zittingbreedte 35 cm,
stoelbreedte 41,5 cm
132,-
178014	Zithoogte 38 cm, zittingbreedte 35 cm,
stoelbreedte 41,5 cm
132,-
178015	Zithoogte 43 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 51,5 cm
144,-
178016	Zithoogte 46 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 51,5 cm                         144,-
178017	Zithoogte 51 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 53 cm
144,-

Stoel solit:sit® 4 poten
Stapelbaar, met opening als handgreep en stabiele constructie met vier poten uit buizen van precisiestaal (22 x
2 mm) en speciale plastic bakje. 
178003	Zithoogte 35 cm, zittingbreedte 35 cm,
stoelbreedte 48 cm 
132,-
178004 Zithoogte 38 cm, zittingbreedte 35 cm,
stoelbreedte 48 cm,
132,-
178005	Zithoogte 43 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 57 cm 
144,-
178006	Zithoogte 46 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 57 cm,
144,-
178007	Zithoogte 51 cm, zittingbreedte 43 cm,
stoelbreedte 57 cm, 
144,-

Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Kleur van het onder-
stel vermelden! Kleur kunststof zitting vermelden (p. 106! )

Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Kleur van het onder-
stel vermelden! Kleur kunststof zitting vermelden! (p. 106!)

Swingstoel solit:sit® met instelbare

voetensteun

Stapelbare stoel met opening als handgreep en
naar achteren geopende C-vorm als freischwinger,
stalen buis (22 x 2,5 mm). Voetensteun met lichtgrijs oppervlak (RAL 7035). Voetensteun in de
hoogte verstelbaar met inbusschroef. 
178038	Zithoogte 31 - 38 cm, zittingbreedte
35 cm, stoelbreedte 48 cm, totale
zithoogte 52 cm, 
213,-
178039	Zithoogte 35 - 43 cm, zittingbreedte
43 cm, stoelbreedte 53 cm, totale
zithoogte 46 cm, 
224,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Kleur van het
onderstel vermelden! Kleur kunststof zitting vermelden
(p. 106)!

met zitting van beukenhout
voor tafelhoogte 76 cm

variabele
zithoogte

totale
hoogte

Swingstoel met sledevoet solit:sit®

Stapelbare leerlingstoel (5 stoelen) met greepgat en naar
voren gerichte open C-vorm van stalen buis (22 x 2,5 mm
bij 35 cm zitbreedte; 25 x 2,5 cm bij 43 cm zitbreedte). Maat
1/2: zitbreedte 30 cm, stoeldiepte 36 cm, stoelbreedte 36
cm. Maat 3/4: zitbreedte 35 cm, zitdiepte 32 cm, stoelbreedte 41,5 cm. Maat 5/6/7: zitbreedte 43 cm, zitdiepte 42 cm,
stoelbreedte 51,5 cm.
178111	Maat 1: zithoogte 26 cm, zitbreedte 30 cm,
zitdiepte 36 cm, stoelbreedte 36 cm
194,-
178112	Maat 2: zithoogte 31 cm, zitbreedte 30 cm,
zitdiepte 31 cm, stoelbreedte 36 cm
194,-
393157	Maat 3: zithoogte 35 cm, zitbreedte 35 cm,
zitdiepte 32 cm, stoelbreedte 41,5 cm 194,-
393156	Maat 4: zithoogte 38 cm, zitbreedte 35 cm,
zitdiepte 32 cm, stoelbreedte 41,5 cm 194,-
393083	Maat 6: zithoogte 46 cm, zitbreedte 43 cm,
zitdiepte 42 cm, stoelbreedte 51,5 cm 213,-
393032	Maat 7: zithoogte 51 cm, zitbreedte 43 cm,
zitdiepte 42 cm, stoelbreedte 51,5 cm 213,-

Stoel met vier poten, solit:sit®, natuur
Stapelbaar (maat 3/4: 3 stoelen; maat 5/6/7: 5 stoelen),
met greepgat en stabiele constructie met vier poten van
stalen buis (22 x 2 mm). 
178101	Maat 1: zithoogte 26 cm, zitbreedte 30 cm,
zitdiepte 26 cm, stoelbreedte 36 cm
194,-
178102	Maat 2: zithoogte 31 cm, zitbreedte 30 cm,
zitdiepte 31 cm, stoelbreedte 36 cm
194,-
351467	Maat 3: zithoogte 35 cm, zitbreedte 35 cm,
zitdiepte 32 cm, stoelbreedte 48 cm
194,-
351434	Maat 4: zithoogte 38 cm, zitbreedte 35 cm,
zitdiepte 32 cm, stoelbreedte 48 cm
194,-
351415	Maat 5: zithoogte 43 cm, zitbreedte 43 cm,
zitdiepte 42 cm, stoelbreedte 57 cm
213,-
351432	Maat 6: zithoogte 46 cm, zitbreedte 43 cm,
zitdiepte 42 cm, stoelbreedte 57 cm
213,-

Kleur van beits vermelden! Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Kleur van het onderstel vermelden (p. 106)!

Kleur van beits vermelden! Soort vloerbeschermer vermelden
(p. 65)! Kleur van het onderstel vermelden (p. 106)!

Zweefstoel solit:sit® met instelbare

v oetensteun, natuur

Stapelbare stoel (3 stoelen) met greepgat en naar
achteren gerichte open C-vorm van stalen buis (25
x 2,5 mm). De voetsteun met lichtgrijs oppervlak
(RAL 7035) kan met een inbussleutel worden versteld. Met de stoel kunnen kinderen aan tafels van
76 cm hoog zitten. 
393802	Maat 2 – 4: zithoogte 31 - 38 cm,
zitbreedte 35 cm, zitdiepte 32 cm,
stoelbreedte 48 cm, 
totale zithoogte 52 cm
282,-
393803	Maat 3 – 5: zithoogte 35 - 43 cm,
zitbreedte 43 cm, zitdiepte 42 cm,
stoelbreedte 53 cm, 
totale zithoogte 46 cm
293,-
Kleur van beits vermelden! Soort vloerbeschermer
vermelden (p. 65)! Kleur van het onderstel
vermelden (p. 106)!

Zonder decoratie!

67

Kruk ”Lino“
· Maakt ergonomisch
zitten volgens EN1729
mogelijk
·C
 omfortabele zitting door
linoleumbekleding
·P
 ast goed bij Mikastoelen en tafels met
conische poten

Kruk Lino
Robuuste en stevige kruk met een modern ontwerp –
de perfecte zitplek voor de kleintjes. Materiaal: beuken,
linoleum (blauw).
341229	Diameter zitting 24 cm, zithoogte 21 cm 92,-
341231	Diameter zitting 28 cm, zithoogte 26 cm 92,-
341232	Diameter zitting 32 cm, zithoogte 31 cm 99,-
341233	Diameter zitting 32 cm, zithoogte 35 cm 99,-
341234	Diameter zitting 35 cm, zithoogte 38 cm 99,-
341235	Diameter zitting 42 cm, zithoogte 43 cm106,-
341236	Diameter zitting 42 cm, zithoogte 46 cm106,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)!

Kruk Lino
Robuuste en stevige kruk met een modern ontwerp –
de perfecte zitplek voor de kleintjes. Materiaal: beuken,
linoleum (groen).
341439	Diameter zitting 24 cm, zithoogte 21 cm 92,-
341440	Diameter zitting 28 cm, zithoogte 26 cm 92,-
341442	Diameter zitting 32 cm, zithoogte 31 cm 99,-
341444	Diameter zitting 32 cm, zithoogte 35 cm 99,-
341445	Diameter zitting 35 cm, zithoogte 38 cm 99,-
341446	Diameter zitting 42 cm, zithoogte 43 cm106,-
341447	Diameter zitting 42 cm, zithoogte 46 cm106,-
Soort vloerbeschermer (p. 65)!

Houten kruk

vanaf

74 -

Kruk met stalen
buizen

Kruk Basic
Garantie

10

jaar

Stapelkruk van hout
Materiaal: zitting en frame van beukenfineer, naturel
gelakt. Met kunststofglijders.
111650	Zitting Ø 29,5 cm, hoogte 21 cm
74,-
111651	Zitting Ø 29,5 cm, hoogte 26 cm
74,-
111652	Zitting Ø 29,5 cm, hoogte 31 cm
74,-
111653	Zitting Ø 29,5 cm, hoogte 35 cm
74,-
111654	Zitting Ø 29,5 cm, hoogte 38 cm
79,-
111655	Zitting Ø 35 cm, hoogte 43 cm
79,-
111656	Zitting Ø 35 cm, hoogte 46 cm
79,-

Stapelkruk natural
M
 ateriaal: beukenhout en gepoedercoate staalbuizen
in RAL 9006 witaluminium.
475835	Zitting Ø 27 cm, hoogte 31 cm
80,-
475845	Zitting Ø 27 cm, hoogte 35 cm
80,-
475855	Zitting Ø 27 cm, hoogte 38 cm
92,-
475865	Zitting Ø 35 cm, hoogte 43 cm
95,-
475875	Zitting Ø 35 cm, hoogte 46 cm
98,-

Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Voor dit model
bieden wij geen vloerbeschermers van geoptimaliseerde
kunststof.

Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Voor dit model
bieden wij geen vloerbeschermers van geoptimaliseerde
kunststof.
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·	Met vier poten en voetsteunen
31, 35, 38, 43 cm

Alle prijzen exclusief BTW.

Kruk Basic met vier poten en voetsteunen
Stapelbaar en met vier voetsteunen in verschillende
hoogtes. Zo ontstaan vier zithoogtes: 31 cm, 35 cm, 38
cm, 43 cm. Materiaal: stalen buis met epoxyharspoedercoating, kunststof onderdelen van polypropyleen
(zwart, RAL 9005), zitting van echt beukenhout. Afmetingen: Zitting Ø 35 cm, totale hoogte 46 cm.
056387	
125,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)! Kleur van het
onderstel vermelden! Voor dit model bieden wij geen
vloerbeschermers van geoptimaliseerde kunststof.

Stapelkruk ”Favorit“
op pagina 63.

Stoelen
Tafels

Klaverbladkruk

Klaverbladkruk
Materiaal: zitting van beukenhout, poten van beuken
– massief hout.
Afmetingen: zitting-Ø 34 cm, poot-Ø 50 mm.
808184	Hoogte 21 cm
92,-
808185	Hoogte 26 cm
94,-
808186	Hoogte 31 cm
94,-
808187	Hoogte 35 cm
103,-

flexibele
glijders

Voor dit model bieden wij uitsluitend kunststof vloerbeschermers aan (p. 65)!

De in de zitting
gemonteerde stalen plaat
garandeert een superstabiele
verbinding met de poten

stapelbaar

Omkeerbare meubels
met 3 zithoogtes

Bank met 3 zithoogtes:
12, 21 und 26 cm

Dubbelzijdige bank
Zithoogten: 12, 21 en 26 cm. Nu eens met armleuning,
dan weer zonder... Dankzij de handgrepen gemakkelijk
te hanteren. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 67
x H 31 x D 26 cm.
128640	
167,-

Draaiende kruk
Deze stapelbare kruk heeft geen vaste boven- en onderkant. De zithoogte hangt af van de instelling. Soms is het
een zitplek met armleuningen, een andere keer ... Dankzij
de handgrepen is hij handig te verplaatsen. Materiaal:
echt berkenhout.
128635	Crèche; B 31 x H 31 x D 26 cm; zithoogte: 21,
26 of 31 cm
103,-
207879	Kleuterschool: B 31 x H 31 x D 35 cm,
zithoogte: 26, 31, 35 cm
115,-

Kinderopvang:
Kleuterschool:

Zithoogte 21 cm
Zithoogte 26 cm

Zithoogte 26 cm
Zithoogte 31 cm

Zonder decoratie!

Zithoogte 31 cm
Zithoogte 35 cm
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Zitbank voor
kinderdagverblijf

· metalen stang om
de bank gemakkelijk te verschuiven

·K
 inderen zitten op
ooghoogte met de
volwassenen
·k
 leintjes zitten veilig
en comfortabel

B

A

A

A


Hoge zitbank voor kinderdagverblijf

Daarmee kunnen de kinderen gemakkelijk ‚bij de groten‘ aan tafel zitten: een rugvriendelijke werkverlichting
voor de juf. De voetsteun is bekleed met geluiddempend linoleum. Aan de voorzijde bevinden zich twee
vastzetwieltjes. Achter de rugleuning is een metalen stang aangebracht voor het gemakkelijker verschuiven
van de bank. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 92 x H 82 x D 50 cm. zithoogte 56 cm.
121044	
516,-
Voor de hoge bank bieden wij uitsluitend de hier weergegeven combinatie van wielen en vloerbeschermers.

B Stoeltje voor hoge kinderbank
Zo kunnen de kleintjes veilig en gemakkelijk bij de ‚grote‘ aan
tafel zitten: Materiaal: berkenhout, voetsteun met linoleumbekleding. Met zitkussen en veiligheidsgordel. Op een hoge
kinderbank passen maximaal 3 stoeltjes. Afmetingen: B 29 x
H 50 x D 42 cm, zithoogte 18 cm.
121046	
286,-

Kinderstoel Kiddo
Ook al is hij een ‚lichtgewicht‘, toch is deze stoel kantelveilig
voor de kleintjes. Bovendien is hij eenvoudig te dragen of te
trekken omdat hij zowel in de rugleuning als in de armleuningen greepgaten heeft. Dankzij een geleiding kan hij ook
prima gestapeld worden. En uiteraard zijn alle hoeken en
kanten veilig afgerond. Materiaal: berkenhout. Levering incl.
kunststofglijders.
475950	Zithoogte 21 cm, -breedte 27  cm, -diepte 22,9 cm

144,-
475951	Zithoogte 26 cm, -breedte 29  cm, -diepte 25 cm

144,-
Voor dit model bieden wij uitsluitend kunststof vloerbeschermers!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Stoelen
Tafels

Gestoffeerde
banken

Wandapplicatie
vanaf pagina 238.

·A
 fwasbare kunstleren bekleding
 verschillende zithoogtes voor alle
·3
leeftijdsgroepen en gebruiksdoeleinden
·M
 et elkaar te combineren
·K
 leurcombinaties naar keuze

Gestoffeerde banken
Rondom gestoffeerde banken met een basisframe van
mouten multiplex bekleed met piepschuim in sandwichconstructie. Schuimrubber bekleed met kunstleer voor
meer comfort. Drie verschillende hoogtes (21 cm, 35
cm, 46 cm) voor groepen van verschillende leeftijden en
diverse plaatsingsmogelijkheden Voor ruimtebesparend
opruimen kunnen de afzonderlijke banken eenvoudig in
elkaar worden geschoven met de 15 mm hoge kunststof
vloerglijders. Materiaal: multiplex, polystyreen; schuim
bedekt met kunstleer.
341237	B 70 x H 21 x D 42 cm, 1 stuk
261,-
341238	B 98 x H 35 x D 42 cm, 1 stuk
293,-
341239	B 120 x H 46 x D 42 cm, 1 stuk
319,-
Kleur kunstleer vermelden. (p. 106)!

Set kussenbanken
De set bestaat uit drie kussenbanken: art.nr. 341237 in
petrolblauw, art.nr. 341238 in turquoiseblauw en art.nr.
341239 in Caribisch blauw. 
342429	3-delig
801,-

Kasten met wieltjes voor onder stapelbanken
stalen raamwerk
zorgt voor nóg
meer stabiliteit

In 2 afmetingen, passend
bij de stapelbanken van
35 en 43 cm hoog

Losse bank of
3 in een set

Stapelbanken
121193	B 106 x H 43 x x D 33 cm, per stuk 286,-
Los of als 3-delige set met drie zithoogtes: 26 cm, 35 cm, 121190	3-dlg. set, zithoogten: 26, 35 en 43 cm 753,-
43 cm. Heel handig voor groepen met meerdere leeftijden. De banken kunnen ruimtebesparend in elkaar
worden geschoven. Materiaal: berkenhout, met stalen
raamwerk, gepoedercoat. Maten van de grootste bank:
B 94 x H 43 x D 33 cm.
121191	B 94 x H 26 x x D 33 cm, per stuk
263,-
121192	B 100 x H 35 x x D33 cm, per stuk
275,-

Kasten met wieltjes voor stapelbanken H 35 cm

en H 43 cm

 nder elke bank kunnen telkens 2 qua hoogte passende
O
kasten met wieltjes geschoven worden. Met acrylglas.
Per 1 stuk.
121206	B 45 x H 26 x D 33 cm, voor H 35 cm (art.nr.
121192)
206,-
121207	B 48 x H 34 x D 33 cm, voor H 43 cm (art.nr.
121193)
217,-

Zonder decoratie!
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Ruimtebesparend en flexibel inzetbaar
· 3 verschillende zithoogtes voor
verschillende klassen
· Eenvoudig mee te nemen
· Plaatsbesparend opbergen
Belastbaar

tot max.
150 kg

Stapelbank
Afzonderlijk of in combinatie met andere zithoogtes
creëren de stapelbanken in zeer korte tijd extra zitplaatsen. Na gebruik kunnen de banken met verschillende
hoogtes onder elkaar geschoven en ruimtebesparend
opgeborgen worden. Materiaal: spaanplaat 3-laags.
Belastbaarheid: 150 kg.
353572	B 108 x H 38 x D 29 cm
125,-
353568	B 114 x H 43 x D 33 cm
132,-
353573	B 120 x H 46 x D 37 cm
144,-
Soort vloerbeschermer vermelden!

A

B

A Tafel
Moderne, aantrekkelijke tafel. Massieve kwaliteit en
stabiliteit. Geproduceerd in Duitsland. Materiaal: echt
berkenhout, oppervlak naar keuze met HPL-decor of linoleum. Afmetingen: L 120 x B 70 x H 59 cm.
184191	
482,-

B Wangenbank
Kan plaatsbesparend onder de tafel geschoven wor ateriaal: echt berkenhout, oppervlak naar keuden. M
ze met HPL-fineer of linoleum Afmetingen: B 110 x
H 35 x D 33 cm.
184192	
286,-

Oppervlak van de tafel vermelden! Voor dit model bieden wij
uitsluitend kunststof vloerbeschermers!
Meerprijs linoleum
34,-

Oppervlak van de bank vermelden! Voor dit model
bieden wij uitsluitend kunststof vloerbeschermers!
Meerprijs linoleum
23,-

Glijders moet (vereiste gegevens)
Glijder
kunststof

Glijder
vilt

Gleiter verbeterde
kunststof

GLKU

GLFI

GLVK

Meerprijs:
GLFI 3,- 
GLVK 5,-

Zonder vermelding leveren wij GLKU.
Overzicht ‘Welke vloerbeschermer voor welke vloer?’ op pagina 59.
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Alle prijzen exclusief BTW.

Bank zonder rugleuning
Materiaal: beukenhout.
121150	onbehandeld, zithoogte 35 cm, -diepte 33 cm,
-breedte 100 cm
224,-
121225	onbehandeld, zithoogte 43 cm, -diepte 38 cm,
-breedte 120 cm
263,-
Soort vloerbeschermer vermelden!

Stoelen
Tafels

Combineerbare banken

·V
 eelzijdig combineerbaar
 ptimaal gebruik van de ruimte dankzij
·O
talrijke installatiemogelijkheden
· Zonder voegen, dus bijzonder
hygiënisch
 oelt zeer aangenaam aan door
·V
glad oppervlak
·Z
 ithoogtes volgens EN 1729

Bank met 1 armleuning, open hoek
Bank van echt hout met rugleuning, 1 armleuning en 1 open hoek. Veelzijdig combineerbaar met zitgroepen of als hoekoplossing. Op 2 verschillende zithoogtes voor
kinderdagverblijven, basisschool en kinderopvang. Belastbaarheid: 150 kg. Materiaal: echt berkenhout.
351461	L 120 x D 34 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm,
armleuning links
328,-
351463	L 120 x D 42,6 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm,
armleuning links
362,-
350663	L 120 x D 35 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm,
armleuning rechts
328,-
351462	L 120 x D 42,6 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm,
armleuning rechts
362,-

Bank met 1 armleuning, gesloten hoek
Bank van echt hout met rugleuning, 1 armleuning en 1 gesloten hoek. Veelzijdig
combineerbaar met zitgroepen of als hoekoplossing. Op 2 verschillende zithoogtes
voor kinderdagverblijven, basisschool en kinderopvang. Belastbaarheid: 150 kg.
Materiaal: echt berkenhout.
350667	L 155 x D 34 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm,
armleuning links
378,-
351459	L 163 x D 42,6 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm,
armleuning links
431,-
351458	L 155 x D 34 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm,
armleuning rechts
378,-
351460	L 163 x D 42,6 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm,
armleuning rechts
431,-

Soort vloerbeschermer vermelden!

Soort vloerbeschermer vermelden!

Bank met rugleuning
Bank van echt hout met rugleuning en open hoeken. Veelzijdig combineerbaar met
zitgroepen. Op 2 verschillende zithoogtes voor kinderdagverblijven, basisschool en
kinderopvang. 
Belastbaarheid: 150 kg. Materiaal: echt berkenhout.
351464	L 120 x D 34 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm
305,-
351465	L 120 x D 42 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm
344,-

Bank met 2 armleuningen
Echt houten bank met rug- en armleuningen. Vrijstaand of in combinatie met de
andere banken veelzijdig inzetbaar. Op 2 verschillende zithoogtes voor kinderdagverblijven, basisschool en kinderopvang. Belastbaarheid: 150 kg. Materiaal: echt
berkenhout.
350686	L 120 x D 34 cm, totale hoogte 54 cm, zithoogte 35 cm
344,-
350672	L 120 x D 42 cm, totale hoogte 62 cm, zithoogte 43 cm
378,-

Soort vloerbeschermer vermelden!

Soort vloerbeschermer vermelden!

Zonder decoratie!
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GEZONDHEIDSPREVENTIE
VOOR DOCENTEN
Probleem:

fysiologische en
psychische problemen
van docenten

Resultaat:

Meest gestelde diagnose:

 eel docenten krijgen
V
lichamelijke klachten

• problemen met het
skelet en gewrichten
• Rug- en spierpijn

Oplossing:
Preventie in de alledaagse
werkdag door oplossingsgerichte meubelen

Bioswing®– voor een continu gezonde rug
Ontwikkeling en ontwerp van

B

· gestoffeerde
bekkensteun

· verbetering van
concentratie
vermogen en welbe
vinden

Om pijn en schade te voorkomen zou men ook bij het
zitten veel moeten bewegen.
Daardoor worden de spieren
versterkt, de bloedsomloop
gestimuleerd, de wervels doorbloed en de inwendige organen
ontlast. Actief zitten houdt de
rugspieren soepel en stabiliseert de wervelkolom.

· Bekleding moeilijk
ontvlambaar
en extreem robuust

34 - 44 cm

Wereldwijd uniek
BIOSWING®- pendelprincipe
Het BIOSWING-principe maakt al bij de kleinste bewegingen van de zittende persoon een
gecontroleerde bewegingsvrijheid mogelijk
(groen) door gerichte, gedempte, kleine
bewegingen van de zitting. Daardoor wordt de
rug onbewust dynamisch gestabiliseerd en blijft
de concentratie behouden voor het eigenlijke
werk.
➔  stabiliserend, activerend en ontspannend
Het BIOSWING®-gezondheids-zitsysteem:
gewoonweg geniaal
Borging
Swinglager
Statisch element

A

Stalen kern

Dempingsmantel

Dynamisch
element

Bioswing

 eze kruk heeft een ‚swingend zitmechaniek‘: Dankzij deze elementen is het mogelijk om flexibel te zitten en
D
daarbij voortdurend de ‚kleine‘ tonische spieren in de rug te oefenen. De zitting is in alle richtingen bewegend
en gecontroleerd gedempt. Zo worden concentratievermogen, prestatievermogen en welbevinden verbeterd.
Materiaal: gestoffeerde zitting, voetenkruis en zitwerk van aluminium. Afmetingen: Zitting-Ø 36 cm, zithoogte 34 – 44 cm. Breedte: zonder bekkensteun 50 cm, met bekkensteun 60 cm. Belastbaar tot 115 kg.

A 092804	zonder bekkensteun, textielbekleding

    092800	zonder bekkensteun, Kunstleerbekleding
B 092793	met bekkensteun, textielbekleding
092801	met bekkensteun, Kunstleerbekleding
Naam van overtrek vermelden (p.106)! Soort wielen vermelden(p.106)!

74

Alle prijzen exclusief BTW.

581,-
581,-
688,-
688,-

Het geheim
Uiterst efficiënte swing-elementen,
als 3-D-Sitzwerk® in het BIOSWING-systeem
geïntegreerd, zetten zelfs de fijnste impulsen
om in vitaliserende beweging: direct, voortdurend en zonder dat u daarvoor iets moet doen.
Gelijkend op een ‘dans van de wervelkolom’
activeert en oefent u uw spieren, gewrichten en
ruggenwervels.

Stoelen
Tafels

 raaistoel voor docen
·D
ten met rugleuning
van netmateriaal
·G
 etest door TÜV
Rheinland LGA
· Belastbaar tot max. 150 kg
 itdiepte wordt aangepast
·Z
met verstellen rugleuning
·Z
 eer eenvoudig te
verstellen

38 - 50 cm

Flexo-zit
Comfortabele draaistoel voor docenten De comfortabele
rugleuning van netmateriaal en de zitdiepte en -hoogte
kunnen individueel en probleemloos worden aangepast. De
stoel kan 360 ° gedraaid worden. M
 ateriaal: kunststof, voetenkruis met universele wielen. Afmetingen: totale hoogte
84 - 96 cm, stoelbreedte 65 cm, zitbreedte 45 cm, zitdiepte 32 - 45 cm, zithoogte 38 - 50 cm, rughoogte 48 cm.
Gewicht: 12,5 kg. Belastbaar tot max.: 150 kg.
183295	
386,-

 et universele
·M
loopwielen

Kleur van rugleuning vermelden!

moet (vereiste gegevens)
Kleur voor netmateriaal rugleuning

GRÜN
Groen

BLAU
Blauw

·	Orthopedische zitting =
orthopedische zadelzitting
voor een gezonde zithouding
zonder vermoeid te raken
➔ betere bloedcirculatie

· In hoogte- en diepte ver
stelbare, ergonomische
rugleuning voor de
ondersteuning van een
gezonde rughouding

· Eenvoudig verstellen van de
zittinghoogte met toplift
· Variable zitdiepte

34 - 47 cm

Orthopedische stoel met rugleuning
Een stevige stoel voor een gunstige prijs. De rugleuning is in
hoogte en diepte verstelbaar, zodat de zitdiepte variabel is.
Daarnaast heeft de stoel een orthopedische zitting, zodat
kinderen gezond kunnen zitten zonder moe te worden. De
zithoogte kan met de hendel naadloos van 34 cm tot 47 cm
versteld worden. Lastafhankelijke zwenkwielen met remmen
beschermen de vloer, zelfs als er tapijt ligt. D
 e stoel heeft een
stabiel voetkruis van kunststof. Afmetingen: Zithoogte: 34
- 47 cm; zitbreedte: 44 cm; zitdiepte: vanaf 40 cm; rughoogte: 20 - 30 cm. Belastbaar tot max. 110 kg. GS-getest.
068465	Stof
314,-
068462	Kunstleer
314,-
Naam van overtrek vermelden! Soort wielen vermelden!

moet (vereiste gegevens)

BESTELMOGELIJKHEDEN 

Voor de orthopedische docentenstoel en draaistoel
textiel voor bekleding
Kunstleder voor bekleding

Wielen
voor alle docentenstoelen
Zonder vermelding leveren wij harde wielen!
Harde wielen
Zachte wielen

BLAU
Blauw

GRÜN
Groen

SCHW
Zwart

BLAU
Blauw

Lime

Limoengroen

SCHW
Zwart

ROLH

ROLW

‘Welke wielen voor welke vloer?’ op pagina 59.

Zonder decoratie!
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TuRu-Sit

de stoel met een draai in de rug

Rugleuning

360º
draaibaar



Rugleuning 360° draaibaar
U kunt gewoon blijven zitten.
Afhankelijk van de situatie gebruikt
u de leuning als bekkensteun of als
ondersteuning voor uw arm in de
voor u aangemeten hoogte om uw
rug te ontlasten.

In hoogte
verstelbare leuning
Met de vergrendelpen
kan de hoogte van de
leuning in vijf niveaus
naar uw behoeften
aangepast worden.
Prettige zitting
... Van stof of kunstleer met
hoogteverstelling dankzij
360°-ronde ring. Vanuit
elke zitpositie de perfecte
zithoogte.

Verwisselbare hoes
Nu nieuw met verwisselbare
overtrek, wasbaar op 30°C

Mobiliteit dankzij
rolwieltjes
de wielen bieden altijd
de nodige flexibiliteit.
TuRu-Sit docentenstoel
De TuRu-Sit biedt rondom een uitstekend zitcomfort. De
zitting en rugleuning zijn bekleed en in hoogte verstelbaar. De draaibare leuning kan dienen als rugleuning,
armleuning, bekkensteun of in ruiterhouding als armsteun voor beide armen zijn – naar behoefte. De zithoogte
is verstelbaar van 40– 50 cm en dankzij de 360°-draaicirkel gaat dat heel comfortabel in elke zitpositie. Materiaal: gepoedercoat onderstel van stalen buis (kleur:
zwart); zitting en leuning naar keuze bekleed met stof
of kunstleer. Afmetingen: stoelbreedte (= Ø voetkruis)
62 cm, zithoogte 40 – 50 cm, Ø zitoppervlak 40 cm,
rugleuningbreedte 59 cm, totale hoogte 73,5 – 94 cm.
Belastbaarheid: 150 kg.
409589	Stoffen overtrek
520,-
409590	Kunstleren overtrek
493,-
Naam van overtrek vermelden (p. 106)! 
Soort wielen vermelden (p. 106)!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Rugleuning

360º

Stoelen
Tafels

BESTELMOGELIJKHEDEN

draaibaar

moet (vereiste gegevens)
Premium kunstleer alleen
voor TuRu-Sit Care

felblauw/
wit

lime/wit

grijs/wit

· In hoogte verstelbare, 360 ° draaibare rugleuning kan fungeren als bekken- of armsteun
·M
 obiel door zwenkwielen
·P
 robleemloos in hoogte verstelbaar

47 - 58 cm

·M
 et premium
kunstleer

TuRu-Sit Care
Gezond zitten opeen stoel met een draai in de rug. Hij kan in hoogte versteld worden en 360° draaien. Prettig zitten met flexibele zitinstelling door 360°-ronde ring.
Belastbaarheid: max. 120 kg. Belastbaarheid tot: 120 kg. Materiaal: gepoedercoat
stalen frame (kleur: aluminium), voetenkruis wit met voetenring, verchroomde
gasveer, kunstlerenhoes (bestand tegen bloed, urine, zweet, ontsmettingsmiddelen
en alcohol). Afmetingen: zitvlak Ø 4 cm, zithoogte: 47 - 58 cm, stoelbreedte (=
voetenkruis Ø) 62 cm, breedte leuning 59 cm, totale hoogte 76 - 87 cm.
208748	
560,-
Kunstleer kleur vermelden! Soort wielen vermelden (p. 106)!

360º

Rugleuning

· E xtra breed, comfortabel zitvlak
· Max. belastbaar tot 150 kg

360º
draaibaar

40 - 50 cm

draaibaar

·T
 raploos in
hoogte verstelbaar

40 - 50 cm

Rugleuning

Turu Sit +
De kruk heeft een extra breed zitvlak en een hoge belastbaarheid. De in de hoogte
vaststaande leuning kan 360°C worden gedraaid. De comfortabele zitting kan dankzij de 360°C draaicirkel flexibel worden ingesteld. Met 5 wieltjes. Belastbaarheid:
150 kg. Materiaal: gepoedercoat onderstel van stalen buis (kleur: zwart). Afmetingen: Ø zitting 47 cm, zithoogte 40 – 50 cm, stoelbreedte (= Ø voetkruis) 62 cm,
rugleuningbreedte 59 cm, totale hoogte 78 – 85 cm.
367759	Stoffen overtrek
573,-
367760	Kunstleren overtrek
560,-

Multi-kruk
Deze kruk maakt gezond zitten mogelijk voor docenten: aan tafel of op ooghoogte
met de kinderen. Met een ringvormige ontgrendeling onder de zitting kan de zithoogte snel en eenvoudig worden aangepast van 40 cm naar 50 cm of omgekeerd.
De 360°C draaibare leuning kan dienen als rugleuning, zijdelingse armleuning of
armleuning bij ontspannen zitten in de ruiterhouding. Materiaal: gepoedercoat
onderstel van stalen buis (kleur: zwart); zitting en leuning naar keuze bekleed met
stof of kunstleer. Afmetingen: stoelbreedte (= Ø voetkruis) 62 cm, zithoogte 40 - 50
cm, zitdiepte 40 cm, zitbreedte 40 cm. Belastbaarheid: 130 kg. Gewicht: 12,8 kg.
409592	Stoffen overtrek
386,-
409591	Kunstleren overtrek
386,-

Naam van overtrek vermelden (p. 106)! Soort wielen vermelden (p. 106)!

Naam van overtrek vermelden (p. 106)! Soort wielen vermelden (p. 106)!
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Ergonomisch zitten
Gezond, flexibel, individueel

C

· Traploos in hoogte
verstelbaar
·M
 obiel dankzij wielen

B

36 - 43 cm

42 - 55 cm

A

A


Kruk met wieltjes

 e zitting van kunstleer is traploos met een gasveer in hoogte verstelbaar. De voetkruis
D
van zwart kunststof heeft 5 universele wielen (H 6,5 cm) die geschikt zijn voor alle
vloeren. Belastbaarheid: 130 kg. Afmetingen: 33 cm, zithoogte: 36 - 43 cm.
341265	Groen
239,-
341266	Blauw
239,-
341261	Zwart
239,-

B Kruk met wieltjes
De zitting van kunstleer is traploos met een gasveer in hoogte verstelbaar. De voetkruis
van zwart kunststof heeft 5 universele wielen (H 6,5 cm) die geschikt zijn voor alle
vloeren. Belastbaarheid: 130 kg. Afmetingen: 33 cm, zithoogte: 42 - 55 cm.
341262	Blauw
239,-
341264	Groen
239,-
341263	Zwart
239,-

C
 Rugleuning voor kruk
P ast op de volgende krukken met wielen: 341265, 341266, 341261, 341262, 341264,
341263. Traploos in diepte verstelbaar tot 40 mm. Materiaal: Metaal, Kunststof.
341267	
43,-

·e
 xtra laag
·Z
 ithoogte verstelbaar
van 30 - 38 cm

Docentenkruk zonder rugleuning
In hoogte verstelbare kruk met een zwart kunststof onderstel. Materiaal: kunststof,
metaal, zitting van kunstleer. Afmetingen: voetenkruis Ø 40 cm, zithoogte 30 - 38 cm,
zitting Ø 31 cm.
207897	rood
220,-
207895	blauw
220,-
207893	oranje
220,-
207894	groen
220,-
207896	zwart
220,-
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30 - 38 cm

30 - 38 cm

·	Rugvriendelijke zitting
en op ooghoogte van
kinderen

Docentenkruk met rugleuning
In hoogte verstelbare kruk met een zwart kunststof onderstel. Materiaal: kunststof,
metaal, zitting van kunstleer. Afmetingen: voetenkruis Ø 40 cm, zithoogte 30 - 38 cm,
zitting Ø 31 cm.
207892	rood
266,-
207890	blauw
266,-
207887	oranje
266,-
207889	groen
266,-
207891	zwart
266,-

Stoelen
Tafels

·3
 D-scharnier voor maximale mobiliteit

 ugleuning in hoogte en
·R
helling verstelbaar

· 360°C bewegingsvrijheid

·G
 asveertype gekeurd volgens
EN 16955:2017 klasse 4 door
TÜV Rheinland

 rgonomisch gevormde, comfortabele
·E
driehoekige zitting

36 - 43 cm

39 - 52 cm

 asveertype TÜV-gekeurd volgens
·G
EN 16955:2017 klasse 4 door TÜV
Rheinland

Draaistoel
Dankzij de in hoogte en hoek verstelbare rugleuning en het in hoogte verstelbare
standaardmechanisme maakt de stoel een ergonomische zithouding mogelijk. Met
lage gasveer, zwart kunststof voetenkruis met 5 zwenkwielen. Afmetingen: stoelbreedte 62 cm, -diepte 62 cm, totale hoogte 101 cm, zithoogte 36 - 43 cm, -diepte
48 cm, -breedte 46 cm. Belastbaar tot max.: 150 kg.
208087	Stoffen overtrek
354,-
208085	Kunstleren overtrek
354,-
208088	Armleuningen
126,-

Kruk Expert
De zadelvormige driehoekige zitting zorgt voor een buitengewoon zitgevoel, laat
door de zithouding de adem beter stromen en verhoogt daardoor de concentratie. Het 3D-scharnier maakt een volledig ongehinderde, cirkelvormige zithouding
mogelijk met flexibele en ergonomisch belangrijke hellingen. De zitting past zich
aan de bewegingen aan en garandeert de noodzakelijke ondersteuning van rug en
wervelkolom in alle werkposities en -omgevingen. Materiaal: polyester; kunststof.
Afmetingen: Ø voetkruis van aluminium 52 cm, zithoogte 39 - 52 cm, zitbreedte 39
cm, zitdiepte 38 cm. Gewicht: 6,1 kg. Belastbaarheid: 130 kg.
351027	Kunstleer
373,-
351028	Stoffen overtrek
373,-

Kunstleer kleur vermelden (p.106)! Soort wielen vermelden (p.106)!

Naam van overtrek vermelden (p.106)! Soort wielen vermelden (p.106)!

Schommelkruk
Als zitmeubel of sta-hulp ontlast deze kruk de wervelkolom door
360° bewegingsvrijheid en versterkt hij de rugspieren. Dankzij de
ronde basisplaat past hij zich aan de beweging van het lichaam
aan. De zithoogte is probleemloos verstelbaar. Materiaal: voet
van beukenhout met antislipmateriaal; frame: aluminimum-zilver,
gepoedercoat.
· Gewicht: 9 kg
· Belastbaar tot max: 100 kg

stahulp
B 42 x T 40 cm

·B
 ewegend, dynamisch zitten voor meer
gezondheid in het dagelijks leven

stoffen overtrek

103244
Zithoogte 37 - 50 cm

 oor zittend, leunend of staand
·V
werken

stoffen overtrek

103241
Zithoogte 54 - 79 cm

·M
 aken in elke positie een rechte
lichaamshouding mogelijk

kunstleren

103242
Zithoogte 37 - 50 cm

kunstleren

103243
Zithoogte 54 - 79 cm

333,Kunstleer kleur vermelden (p.106)!

Zonder decoratie!

79

Rugontlastend zitten
·N
 ieuw ontwikkelde zitalternatieven voor actief, gezond zitten.
·Z
 ithoogte individueel verstelbaar
dankzij geïntegreerde oefenbal
·T
 raint de rug
· I s preventief tegen schade
door verkeerde houding

Zitkruk met bal
Mooi gevormde fitnesskruk met geïntegreerde oefenbal,
stoffen bekleding en stabiele poten van hout. Zithoogte en
-stevigheid kunnen individueel aan de gebruiker aangepast
worden, door de oefenbal harder op te blazen of er juist
lucht uit te laten. Opmerking: Om de zitbal voor het eerste
gebruik geheel op te pompen, raden we aan een elektrische
luchtpomp te gebruiken (art.nr. 054530). Materiaal: poten
van beukenhout, oefenbal; bekleding van 75% scheerwol
en 25% polyamide. Afmetingen: Ø 45 cm, zithoogte max.
62 cm.Pomp niet inbegrepen. Gewicht: 5 kg. Belastbaar tot
max.: 110 kg.
180784	
247,-
62 cm

Naam van de stof vermelden!

moet (vereiste gegevens)
Stofkleuren

GRÜN
Groen

80

SCHW
Zwart

ORAN
Oranje

42 - 50 cm

34 cm

Kruk met wieltjes
Licht, stevig en wendbaar – altijd handig voor het daDe zithoogte is instelbaar van 42 – 58 cm. Metalen dra- gelijkse werk. De kruk rolt alleen als hij wordt belast.
aipoot en voorzien van zwarte kunststof glijders. Zitting Naar keuze met of zonder zitkussen (2 cm dik). Materiaal: berkenhout, vijfarms rolvoet. Afmetingen: Ø 35 cm,
2 cm dik multiplex met diameter van 35 cm.
103732	
146,- zithoogte 34 cm.
475890	
201,-
Voor dit model bieden wij uitsluitend kunststof
Draaikruk

vloerbeschermers!

Blauw

· Kruk met wieltjes
37 - 50 cm

· Draaikruk

BLAU

Soort wielen vermelden (p.106)!

Alle prijzen exclusief BTW.

Verrijdbare kruk
Praktische rolkruk. Materiaal: zwart kunststof onderstel,
blauwe kunststof zitting. Diameter zitvlak 45 cm, hoogte
instelbaar van 42 – 50  cm.
103730	
167,-
Soort wielen vermelden (p.106)!

· Zorgt voor flexibele staen zithouding om de
gezondheid van de rug
te behouden

Kleur

GELB
Geel

TÜRK

Turquoise

Stoelen
Tafels

· Comfortabel zitten dankzij
comfortschuim

moet (vereiste gegevens)

· Past zich aan de positie van de gebruiker
aan, omdat de stoel
360 ° kan worden
gedraaid en 10 ° kan
worden gekanteld

SCHW
Zwart

·H
 oger zitcomfort door zacht zitvlak.

· Ontlast de
wervelkolom
· GS-getest

 fgeronde onderkant voor
·A
dynamisch zitten
· GS-getest

57 - 90 cm
37,5 - 49 cm

45 - 63 cm

· voor kinderen

Kruk up
Multifunctionele kruk met ergonomisch gevormde zitting en slipvaste bodemplaat.
De hoogte van de zitting kan worden aangepast met behulp van de veiligheidsgasveer. Materiaal: kunststof, 100% recyclebaar. Afmetingen: bodemplaat en zitting Ø
33 cm. Gewicht: 4,3 kg. Belastbaarheid: 120 kg.
379948	voor volwassenen ZH 45 – 63 cm
186,-
350989	voor kinderen ZH 37,5 – 49 cm
154,-

Kruk ‘Mickey’
Hoogwaardige en moderne kruk om te staan en dynamisch te zitten. In de hoogte
verstelbaar met behulp van gasveer. Hoger zitcomfort door schuimvulling en robu ateriaal:
uste kleurrijke stoffen bekleding/ Stabiele kunststof voet voor veilig staan. M
kunststof, polyester. Afmetingen: bodemplaat en zitvlak Ø 36 cm, zithoogte: 57 - 90
cm. Gewicht: 11,5 kg. Belastbaarheid: 120 kg.
378252	
413,-

Naam van kleur vermelden!

Naam van de stof vermelden (p. 106)!

·R
 ugleuning in vijf
posities verstelbaar

Vloerstoel
M
 et deze stoel kun je aangenaam op de grond zitten. De rugleuning kan
in vijf posities versteld worden en ontlast de rug. De stapelbare stoel
wordt plat afgeleverd, maar is heel eenvoudig om te monteren. Zet het
metalen frame in elkaar, trek de stoffen hoes eromheen en klaar! M
 ateriaal: polyester, frame van metalen pijpen, zitvlak van schuimmateriaal.
Hoes kan op de hand gewassen worden. Gewicht: 1,75 kg. Afmetingen:
B 40 x D 38 cm, hoogte rugleuning 46 cm.
068477	Blauw
106,-
068479	Felgroen
106,-
171390	Oranje
106,-

Zonder decoratie!
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Ander decor – dezelfde kwaliteit!

Beste klanten,
Ons berken decor wordt vanaf nu esdoorn decor. Dit
past nog beter in het totaalbeeld van alle combinaties
van berkenmeubels en garandeert een harmonieuze
kleurencombinatie.
Het basismateriaal, de bewezen robuustheid en de
lange levensduur van ons decor meubilair blijven
vanzelfsprekend ongewijzigd en voldoen aan onze
hoge kwaliteitsnormen.

Move upp tafels
vanaf pagina 86.

Het HABA Pro-team
Decor
Esdoorn
0001
Meer over tafelbladen op p. 85.

Het nieuwe esdoorn decor past perfect in het totaalbeeld van het berken meubilair.

82
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Stoelen
Tafels

TAFELS

Zonder decoratie!
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-Tafels
Voor kinderopvang en basisschool

Derde-Cirkel Tafel p. 99.

84

Alle prijzen exclusief BTW.

Het Tafelblad

Stoelen
Tafels

Kwaliteitskenmerken
10 jaar

garantie

Het houten move·upp-tafelblad bestaat uit
vele, meervoudig kruisgewijs verlijmde lagen
berkenfineer: garandeert een onovertroffen stabiliteit bij gelijktijdig gebruik van het
natuurlijke materiaal hout.

Tafelblad van berkenhout
meer daarover op p 125
GS-getest

• Toplaag van linoleum in
vloerkwaliteit met juterug
• 24 mm dik: bestendig
tegen kromtrekken en
onovertroffen robuust
• eenvoudige montage van
tafelblad en tafelpoot

Originele afmeting:
24 mm dik

De toplagen

Geproduceerd
in Duitsland

Goede stabiliteit

• Duropal®
wit
W400

sinaas
appel
0003

hemels
blauw
0004

lindegroen
U195

zinkgeel
0002

aquarell
blau
U739

berken
0001

lichtgrijs
K188

• 2,4 mm dikke melaminelaag
•	hoge slijt-, wrijf- en slagvastheid
•	slijtvast en wrijvingsbestendig

De 6-voudige schroefverbinding van de montageplaat:
zorgt door de plaatdikte en de materiaaldichtheid van het
tafelblad voor een uitstekende stabiliteit. Deze verbinding
weerstaat alle dagelijkse belastingen.

Het kwaliteitswiel
• Linoleum
zand
L071

oranje
L171

groen
L132

licht
blauw
L422

blauw
L479

grijs
L058

• 5 mm dikke linoleumelaag
•	van natuurlijke, aangroeiende
grondstoffen
•	door kurkgehalte elastisch en geluidsarm
•	permanent antistatisch, van nature
slijtvast en wrijvingsbestendig
•	bestand tegen alle reinigings- en
desinfectiemiddelen
•	milieuvriendelijk – biologisch afbreekbaar
•	hygiënisch – antibacterieel

•	elk wiel is belastbaar tot 100 kg en is gemakkelijk zwenkbaar
•	grote, eenvoudig te bedienen en absoluut standveilige
vastzetrem(rolt niet en draait niet om de eigen as)
•	eenvoudig, snel en geruisloos verschuiven van de meubels
•	flexibele ruimtestructuren

Zonder decoratie!

85

Tafelcombinaties
Derde-cirkeltafel p. 93.

Halfronde tafel p. 93.

Hoektafel p. 93.

... Groot of klein - hier nemen alle kinderen plaats!
Trapziumtafel p. 93.

Buitengewone vormen en een grote
keuze aan kleuren zorgen voor individualiteit
en dragen bij aan unieke ruimteconcepten.
Groepswerk, eten, ouderavond - alles
is mogelijk. En de tafels staan in een
mum van tijd in de gewenste formatie.

Hoektafel p. 93.

8 tafelhoogtes
Voor elke Lichaamslengte de juiste zit- en tafelhoogte

Vijfhoekige tafel p. 94.

86

De bepalingen van DIN EN 1729
inzake de zit- en tafelhoogte houden
rekening met de lichaamslengte
van kinderen, jongeren en volwassenen.
De norm geldt sinds januari
2007 voor alle Europese landen. Om
ergonomisch te zitten, moeten tafels
en stoelen aan de lichaamslengte zijn
aangepast. Voor een optimale zithouding moeten ze bovendien op elkaar zijn afgestemd. De tabel uit DIN EN
1729 vermeldt welke tafel- en zithoogte
vereist zijn voor de desbetreffende
lichaamslengte. Indien mogelijk moet
om de zes maanden gecontroleerd
worden of alles nog bij elkaar past.
Alle prijzen exclusief BTW.

Tabel met groottes
uit DIN EN 1729
Lichaamslengte Zithoogte
van – tot

Tafel
hoogte

80 - 95 cm

21 cm

40 cm

93 - 116 cm

26 cm

46 cm

108 - 121 cm

31 cm

53 cm

119 - 142 cm

35 cm

59 cm

133 - 159 cm

38 cm

64 cm

146 - 176,5 cm

43 cm

71 cm

159 - 188 cm

46 cm

76 cm

174 - 207 cm

51 cm

82 cm

Stoelen
Tafels
Deze tafel maakt deel uit
van het ruimteconcept

Nieuwsgierig?
Zie pagina 5.

Vijfhoekige tafel p. 94
Vijf kanten voor nieuwe inzichten...
De flexibele, beweegbare tafels kunnen op diverse manieren worden
gecombineerd en verschaffen de ruimte zo speelse structuren. Ze bieden
een heleboel plaats om te kleuren, knippen en plakken ... Ze kunnen
onderling, maar ook met standaardtafels worden samengevoegd.
De combinatie van verschillende hoogtes ziet er erg aantrekkelijk uit en is
uitermate geschikt voor groepen met verschillende leeftijden. Als grote en
kleine tafels met verschillende hoogtes worden gecombineerd, kunnen ze
plaatsbesparend onder elkaar worden geschoven.
Zonder decoratie!
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Samen zitten en spelen
– aan een tafel!

Achthoekige tafel p.94
hier kunnen acht kinderen gemakkelijk
zitten, spelen, bouwen of puzzelen:
samen of elk apart.
Per tafelzijde is 50 cm plaats beschikbaar.

88
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Stoelen
Tafels

-Tafelgroepen

voor kinderopvang en kleuterschool

Kinderopvang
·D
 uurzaam: Tafel met
Duropal® oppervlak
·G
 emaakt in Duitsland

Garantie

10

jaar

Combinatie 9 stoel/tafel, kinderopvang
B
 estaat uit 1 rechthoekige tafel met Duropal®-oppervlak
beuken en conische poten evenals 6 Mika-stoelen van
massief beukenhout. Afmetingen: Tafel: B 120 x H 46 x
D 80 cm, Stoel Mika: zitbreedte 24 cm, -hoogte 26 cm,
-diepte 23 cm.
341271	Met glijders van kunststof
1148,-
341272	Met glijders van vilt
1148,-

·D
 uurzaam: Tafel met
Duropal® -oppervlak
· Gemaakt in Duitsland
· 10 jaar garantie

Kleuterschool
·D
 uurzaam: Tafel met
Duropal® oppervlak
 emaakt in Duitsland
·G

Garantie

10

jaar

Combinatie 9 stoel/tafel, kleuterschool
B
 estaat uit 1 rechthoekige tafel met Duropal®-oppervlak  
beuken en conische poten evenals 6 Mika-stoelen van
massief beukenhout. Afmetingen: Tafel: B 120 x H 59 x
D 80 cm, Stoel Mika: zitbreedte 32 cm, -hoogte 35 cm,
-diepte 30 cm
341269	Met glijders van vilt
1148,-
341270	Met glijders van kunststof
1148,-

·D
 uurzaam: Tafel met
Duropal® -oppervlak
·G
 emaakt in Duitsland
·1
 0 jaar garantie

Zonder decoratie!
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Aparte tafelpoten
in 5 verschillende varianten
2 | Via schroeven verstelbare tafelpoten

Uiterst eenvoudig in
2-cm-stapen te verstellen (59-76 cm):
Gewoon het tafelblad omhoog
trekken tot u het klikken hoort.
1 klik = 2 cm hoogte.
Het tafelblad zo ver omhoog
trekken als nodig is en het blad dan
loslaten, zodat het kan vastklikken.

In 4 standen in hoogte verstelbaar van 40 - 59 cm.
Voor kinderopvang en kleuterschool.

20 cm

1 | in hoogte verstelbaar

Uw voordeel: uitermate eenvoudige
handeling resp. aanpassing

• gepoedercoat in
witaluminium, RAL 9006

• Hoogteaanpassing door draaisluiting
met vastzetpunten..

3 | van massief hout (conisch)

4 | van massief hout

5 | van metaal

• in 7 hoogtes
•	vanaf 40 cm hoog

•	in 8 hoogtes
• massief berken
•	Hoogte 25 cm enkel met 4
poten te bestellen

•	in 8 hoogtes
• 	gepoedercoat
in witaluminium, RAL 9006
• Hoogte 25 cm enkel met 4 poten
te bestellen

U kunt kiezen tussen 4 poten
met glijders of 2 poten met
glijders en 2 poten met
vastzetwieltjes.

U kunt kiezen tussen 4 poten
met glijders of 2 poten met
glijders en 2 poten met
vastzetwieltjes.

De moderne tafelpoten lopen conisch en
zijn licht schuin aangebracht.

4 poten met vloerglijders.
Vloerglijders niet in hoogte verstelbaar.
Past bij de MIKA-stoelen, pagina 60.

De glijders

geschikt voor rolstoelen
Rolstoelen passen onder
de tafels zonder raamwerk.

Uw voordeel: barrièrevrijheid
Viltglijders
voor kwetsbare vloeren.

Kunststofglijders
voor robuuste vloeren.

Vloerbeschermers met verstelbare hoogte
(tot 2 cm) voor oneffen vloeren. Ze beschermen de vloer dankzij de afgeronde rand.

90

Alle prijzen exclusief BTW.

Stoelen
Tafels

Veiligheidstafels
voor de kleintjes
De veiligheidsmeubels zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen
onder de drie jaar. De hoogte is afgestemd op de kleintjes.
Zo kunnen ze zich aan de meubels optrekken. Met sterk
afgeronde hoeken (radius 80 mm) als stootbecherming.

Met Losse Poten
METAAL

MASSIEF HOUT

gepoedercoat
RAL 9006 witaluminium

80 x 80 cm

1

Binnenwerkse
maat (cm)
raamwerk
van hout
1. 58,0

gelakt

met GLIJDER

WIELENMIX

met GLIJDER

WIELENMIX

Artikel-Nr.

451200

451201

451205

451206

Prijs
Duropal®

321,-

378,-

355,-

413,-

Meerprijs
Linoleum

1

+ 23,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! Pag. 94.

120 x 80 cm

2

1

Lichtes Maß (cm)
Einzelbeine
1. 98,0
2. 58,0

Artikel-Nr.

451250

451251

451255

451256

Prijs
Duropal®

436,-

493,-

470,-

528,-

Meerprijs
Linoleum

+ 34,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! Pag. 94.

Zonder decoratie!
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Zo wordt besteld!
Bestelvoorbeeld op pagina 94.

Met losse Poten
METAAL
gepoedercoat
RAL 9006 witaluminium

Vierkante tafel
80 x 80 cm
Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 58,0

1

MASSIEF HOUT
gelakt

METAAL GRIJS
Rasterverstelling
59 - 76 cm

WIELENMIX

met GLIJDER

WIELENMIX

met GLIJDER

met GLIJDER

Artikelnr.

450000

450001

450005

450006

450003

450010

450012

Prijs
Duropal®

309,-

355,-

344,-

390,-

401,-

551,-

516,-

Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 98,0; 2. 38,0

2

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450100

450101

450105

450106

450013

450110

450111

Prijs
Duropal®

374,-

420,-

408,-

454,-

466,-

615,-

581,-

Meerprijs
Linoleum

1

+ 23,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

120 x 80 cm

Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 98,0; 2. 58,0

2

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450150

450151

450155

450156

450133

450160

450161

Prijs
Duropal®

413,-

459,-

447,-

493,-

505,-

654,-

620,-

Meerprijs
Linoleum

1

+ 34,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

140 x 70 cm

Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 118,0; 2. 48,0

2

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450200

450201

450205

450206

450213

450210

450211

Prijs
Duropal®

523,-

569,-

558,-

604,-

615,-

764,-

730,-

Meerprijs
Linoleum

1

+ 35,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

160 x 80 cm
Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 138,0; 2. 58,0

2

1

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450250

450251

450255

450256

450263

450260

450261

Prijs
Duropal®

558,-

604,-

592,-

638,-

650,-

799,-

764,-

Meerprijs
Linoleum

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)
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met GLIJDER

+ 23,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Rechthoekige
tafels 120 x 60 cm

Schroef
verstelling
40 - 59 cm

met GLIJDER

Meerprijs
Linoleum

1

MASSIEF HOUT
conisch

Alle prijzen exclusief BTW.

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Stoelen
Tafels

Zo wordt besteld!
Bestelvoorbeeld op pagina 94.

Met losse Poten
METAAL
gepoedercoat
RAL 9006 witaluminium

Trapeziumtafels
120 x 60 cm
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 89,4; 2. 43,9;
3. 44,0

MASSIEF HOUT
conisch

METAAL GRIJS
Rasterverstelling
59 - 76 cm

WIELENMIX

met GLIJDER

WIELENMIX

met GLIJDER

met GLIJDER

Artikelnr.

450400

450401

450405

450406

450413

450410

450411

Prijs
Duropal®

367,-

413,-

401,-

447,-

459,-

608,-

574,-

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 98,0;
2. 38,0

451750

451751

451755

451756

451763

451760

451761

Prijs
Duropal®

523,-

569,-

558,-

604,-

615,-

810,-

776,-

+ 35,- €

2

Ronde tafels
Ø 100 cm
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 53,4

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450800

450801

450805

450806

450813

450810

450811

Prijs
Duropal®

431,-

477,-

466,-

512,-

523,-

673,-

638,-

Meerprijs
Linoleum

1

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

Meerprijs
Linoleum

1

+ 23,- €

1

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Ø 120 cm
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 67,5

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450850

450851

450855

450856

450863

450860

450861

Prijs
Duropal®

459,-

516,-

493,-

551,-

562,-

712,-

677,-

Meerprijs
Linoleum

1

met GLIJDER

+ 23,- €

1

Hoektafel
120 x 120 cm

Schroef
verstelling
40 - 59 cm

met GLIJDER

Meerprijs
Linoleum

3

2

MASSIEF HOUT
gelakt

+ 34,- €

1

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Halfronde Tafel
Ø 120 cm
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten 1. 96,7;
2. 41,2; 3. 41,3

3

Artikelnr.

450900

450901

450905

450906

450913

450910

450911

Prijs
Duropal®

344,-

390,-

378,-

424,-

436,-

597,-

562,-

Meerprijs
Linoleum

2

+ 23,- €

1

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Derde-Cirkel Tafel
L 173 cm
Smalle kant 60 cm breed,
buitenste radius 100 cm
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 79,1; 2. 69,1; 3. 38,0
Automatisch worden
5 tafelpoten geleverd!

3

2

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

1

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Artikelnr.

450350

450351

450355

450356

450363

450360

450361

Prijs
Duropal®

551,-

597,-

585,-

631,-

643,-

804,-

769,-

Meerprijs
Linoleum

+ 23,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden! (pagina 94)

Zonder decoratie!

Tafelblad en soort glijders vermelden! (pagina 94)
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Zo wordt besteld!
Bestelvoorbeeld zie hieronder.

Met losse poten
METAAL
gepoedercoat
RAL 9006 witaluminium

Vijfhoekige Tafel
klein
Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 63,0; 2. 61,0;
3. 45,0; 4. 62,0; 5. 62,0

5

METAAL GRIJS
Rasterverstelling
59 - 76 cm

met GLIJDER

WIELENMIX

met GLIJDER

met GLIJDER

Artikelnr.

451600

451601

451605

451606

451613

451610

451611

Prijs
Duropal®

489,-

546,-

535,-

581,-

592,-

804,-

769,-

groot

451650

451651

451655

451656

451663

451660

451661

Prijs
Duropal®

631,-

689,-

677,-

723,-

735,-

942,-

907,-

+ 35,- €

3

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Achthoekige
Tafel 126 x 126 cm
Binnenwerkse maat (cm)
raamwerk van hout
1. 78,2
Per werk-/
zitplaats
is één
tafelzijde
50 cm lang

1

Tafelblad en soort glijders vermelden!

Artikelnr.

Meerprijs
Linoleum

4

5
1
2

met GLIJDER

+ 23,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Binnenwerkse maat (cm)
losse poten
1. 45,0; 2. 63,0;
3. 122,0; 4. 61,0;
5. 122,0

Schroef
verstelling
40 - 59 cm

WIELENMIX

3

2

MASSIEF HOUT
conisch

met GLIJDER

Meerprijs
Linoleum

4

1

MASSIEF HOUT
gelakt

Tafelblad en soort glijders vermelden!

Artikelnr.

451050

451051

451055

451056

451063

451060

451061

Prijs
Duropal®

597,-

643,-

631,-

689,-

689,-

838,-

804,-

Meerprijs
Linoleum

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw

Tafelblad en soort glijders vermelden!

-tafel

moet (vereiste gegevens)

Tafelblad

Glijders

Duropal

Zonder vermelding leveren wij automatisch GLKU.

®

Zonder vermelding leveren wij 0001.

W400
Wit

0003

Sinaasappel

0002

Zinkgeel

U195

Lindegroen

U739

Aquarelblauw

0004

0001

Hemelsblauw

Berken

K188

Lichtgrijs

glijders van kunststof

viltglijders

GLKU

GLFI

Tafelhoogte
Zonder vermelding leveren wij automatisch HÖ59 cm.

Linoleum

HÖ25 (25 cm)

HÖ40 (40 cm)

HÖ46 (46 cm)

HÖ53 (53 cm)

HÖ59 (59 cm)

HÖ64 (64 cm)

HÖ71 (71 cm)

HÖ76 (76 cm)

Enkel met poten zonder
wielen en vloerbeschermers

L171

Voorbeeld

Oranje

94

L071
Zand

Bestelnummer

L422

Lichtblauw

moet

L479

Blauw

L132
Groen

L058
Grijs

Bestelmogelijkheden
moet
moet

4 5 1 6 0 0 K 1 8 8 HÖ5 3 G L F I
4 5 1 0 5 6 L 1 7 1 HÖ6 4 G LKU
Alle prijzen exclusief BTW.

Aantal

Artikelbeschrjving

1 Vijfhoekige Tafel,small
1 Achthoekige Tafel		

Stukprijs €

4 8 9 ,- 
7 3 5 ,- 

Totaalprijs €

4 8 9 ,7 3 5 ,-

Stoelen
Tafels

Lichttafel
Voorzie de lichtbak van een set tafelpoten naar
keuze en maak hem een integraal onderdeel van uw
inrichtingsconcept.
· Geschikt voor optische
experimenten
·V
 eelzijdig inzetbaar

A
B
Lichtkasten in twee groottes
Aan de metalen balk bovenaan kunnen transparante folies en afbeeldingen worden
bevestigd. De lichtkasten kunnen op poten of aan de muur worden gemonteerd. Incl.
elektriciteitssnoer met stekker. Met LED-techniek. Voor 220 V. Materiaal: frame van
berkenmultiplex, H 12,5 cm, acrylplaten.
378053	B 80 x D 80 cm
804,-
378054	B 120 x D 80 cm
919,-

C

D

Set tafelpoten  voor lichtkast
Set met 2 wieltjes met rem en glijders van kunststof 
378055	Metaal, gepoedercoat grijs

183,-

Soort vloerbeschermer vermelden! Hoogte van de tafel vermelden! (p. 94)

378056	Massief berkenhout

224,-

Soort vloerbeschermer vermelden! Hoogte van de tafel vermelden! (p. 94)

Speeltafel

Hier hoeft niemand op te
ruimen! Het tafelblad kan
op de bak worden gelegd
zonder dat het materiaal
uit de bak moet worden
verwijderd.

Aan de tafel zonder plaat kan gespeeld
worden. Naast andere legmaterialen
kan de kuip ook worden gevuld met water
of zand.

Dankzij het tafelblad staat in
een mum van tijd een tafel
klaar voor de lunch of het
groepswerk.

Tafel met inzetbak en deksel
O
 nder het afneembare tafelblad (= deksel) is een kunststofbak verborgen. Daarin is het
heerlijk knoeien met zand en water of spelen met blokken, steentjes e.d. Een voordeel
is dat niets weggeruimd hoeft te worden als de tafel voor de lunch of het groepswerk
nodig is. Daarna kan dan meteen weer gespeeld worden. Materiaal: tafelblad met
Duropal®-toplaag en kunststofbak, raamwerk en poten al naargelang de uitvoering in
beuken of gepoedercoat metaal (RAL 9006, witaluminium). Afmetingen: Tafelblad 80
x 80 cm; bak B 78,3 x H 6 x D 78,3 cm.
167872 Houten raamwerk met 4 glijders, H 59 cm
459,-
167876 Metalen raamwerk met 2 wielen en 2 glijders, H 59 cm
574,-

met metalen of
houten raamwerk

Soort vloerbeschermer vermelden! Oppervlak van de tafel vermelden (p. 101)!

Zonder decoratie!

95

Multifunctionele
tafels
Voor kinderopvang en basisschool

Combinatievoorbeelden

96

Alle prijzen exclusief BTW.

Kwaliteitskenmerken

Stoelen
Tafels

10 jaar

garantie

Het Tafelblad
Deze rand splintert niet! 1,2 mm
extra stevige Duropal® -toplaag
• oersterk in het dagelijkse gebruik
• gemakkelijk te reinigen

Geproduceerd
in Duitsland

• extreem afgeronde
hoeken door ver
lijmde omranding in
massief hout
• geen binnendringen
van vocht
• geen zwellen
mogelijk

20 mm dik

De toplagen

Uitstekende stabiliteit

• Duropal®

Door de binnenliggende
moeren en twee schroef
draadbouten worden de
tafelpoten met de hoekijzers
en het raamwerk verbonden
en muurvast geschroefd.

Wit
W400

Sinaas
appel
0003

Hemelsblauw
0004

Lindegroen
U195

Zinkgeel
0002

Aquarelblauw
U739

Beuken
K177

Lichtgrijs
K188

• 1,2 mm dikke melaminelaag
•	slijtvast en wrijvingsbestendig
•	hoge slijt-, wrijf- en slagvastheid

GS-getest

De stevige dubbele schroef
verbinding trekt de tafelpoot
in het raamwerk en vormt zo
een vaste, solide verbinding.

• Staafverlijmd Beukenhout
staafverlijming
STAW

•	staafverlijming van massief beuken
•	geen gevaar voor letsel dankzij extreem
afgeronde hoeken en kanten
•	100 % recyclebaar

Nuttig om erbij
te bestellen
Beschermende tafelfolie
Met afgeronde hoeken. Hij beschermt het tafelblad tegen verfvlekken, lijmvlekken en andere vuilresten, maar is niet snijbestendig.
Gemaakt van semi-transparant,
milieuvriendelijk PP-materiaal.
Afmetingen: L 119 x B 79 cm.
027275	
20,-

beschermt
de tafel

Alle tafels worden standaard uitge
rust met vloervriendelijke kunststof
glijders die niet afgeven. Door de
verstelbare hoogtecompensatie
kunnen ongelijkheden in vloeren
tot 1 cm worden gecompenseerd.
Afhankelijk van het type vloer is de
vloerbeschermer ook verkrijgbaar als
vilten glijder.

NIEUW!

De stabiele wielen zijn tot 100 kg
belastbaar en toch zeer gemakkelijk
draai- en zwenkbaar. Ze zorgen voor
een eenvoudige, snelle en geruisloze
verplaatsing van de meubels voor
flexibele ruimtestructuren. Elk wiel rol
heeft een grote, gemakkelijk te bedie
nen en uitermate betrouwbare rem die
zowel het rol- als het draaimechanisme
blokkeert en de tafel volledig op
zijn plaats laat staan.

NIEUW!

Zonder decoratie!
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Multifunctionele tafel
met 4 tafelpoot varianten

1 | Raamwerk en poten van massief beuken
Hoogtes van 40 tot 76 cm.
Geschikt voor zowel peuters als volwassenen!

Glijders van vilt
en kunststof
in hoogte verstelbaar

NIEUW!

4 Poten met glijders

2 | Frame en poten van massief beukenhout NIEUW!
met wieltjes

Glijders van vilt
voor kwetsbare
vloerbedekkingen.

Hoogtes van 40 tot 76 cm.
Geschikt voor zowel peuters als volwassenen!

Glijders van kunststof
voor robuuste
vloeren.
2 Poten met glijders
2 Poten met wielen

98

Alle prijzen exclusief BTW.

Multifunctionele tafelgroepen
Stoelen
Tafels

voor peuterspeelzaal en kleuterschool
Peuterspeelzaal

Kleuterschool

Stoel-tafel-combinatie 10
Bestaande uit 1 vierkante tafel met Duropal®-toplaag beuken licht, 2 Favoritstapelstoelen en 2 Favorit armleuningstoelen van massief beuken. Afmetingen: Tafel: B 80
x H 46 x D 80. stapelstoel: zitbreedte 25 cm,-hoogte 26 cm, -diepte 25 cm, armleuningstoel: zitbreedte 31 cm,- hoogte 26 cm, -diepte 25 cm, armleuninghoogte 39 cm.
167948	met kunststof glijders
792,-
167988	met vilt glijders
792,-

Stoel-tafel-combinatie 4
Bestaande uit 1 vierkante tafel met Duropal®-toplaag beuken licht en 4 Favoritstapelstoelen van massief beuken. Afmetingen: Tafel: B 80 x H 59 x D 80 cm,
stoel: zitbreedte 32,5 cm,-hoogte 35 cm, -diepte 30 cm.
167953	met kunststof glijders
620,-
167993	met vilt glijders
620,-

Stoel-tafel-combinatie 9
B
 estaande uit 1 rechthoekige tafel met Duropal®-toplaag beuken licht, 4 Favorit-stapelstoelen en 2 Favorit armleuningstoelen van massief beuken. Afmetingen: Tafel:
B 80 x H 46 x D 80 cm, stapelstoel: zitbreedte 25 cm, -hoogte 26 cm, -diepte 25
cm, armleuningstoel: zitbreedte 31 cm,- hoogte 26 cm, -diepte 25 cm, armleuninghoogte 39 cm.
167949	met kunststof glijders
1057,-
167989	met vilt glijders
1057,-

Stoel-tafel-combinatie 6
Bestaande uit 1 rechthoekige tafel met Duropal®-toplaag beuken licht en 6 Favorit-stapelstoelen van massief beuken. Afmetingen: Tafel: B 80 x H 59 x D 80
cm, stoel: zitbreedte 32,5 cm,-hoogte 35 cm, -diepte 30 cm.
167955	met kunststof glijders
833,-
167995	met vilt glijders
833,-

Zonder decoratie!

99

Zo wordt besteld!
Bestelvoorbeeld op pagina 101.

Raamwerk & Poten van
Massief Beuken
NIEUW!

met GLIJDER

Vierkante tafels
60 x 60

1

1

Binnenwerkse
maat (cm)
1. 46,5
raamwerk

WIELENMIX

Artikelnr.

167025

365975

Prijs
Duropal®

240,-

286,-

Meerprijs
beuken massief

+ 35,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

80 x 80
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 66,5

1

Artikelnr.

167075

365976

Prijs
Duropal®

282,-

443,-

Meerprijs
beuken massief

1

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Rechthoekige tafels
80 x 60 cm

Binnenwerkse
maat (cm)
1. 66,5; 2. 46,5

2

1

Artikelnr.

167125

365977

Prijs
Duropal®

259,-

420,-

Meerprijs
beuken massief

+ 40,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

120 x 60 cm
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 106,5; 2. 46,5

2

1

Artikelnr.

167225

365978

Prijs
Duropal®

298,-

344,-

Meerprijs
beuken massief

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

120 x 80 cm
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 106,5; 2. 66,5

2

Artikelnr.

167275

365979

Prijs
Duropal®

321,-

367,-

Meerprijs
beuken massief

1

+ 57,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

140 x 70 cm
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 126,5; 2. 56,5

2

1

Artikelnr.

167325

365980

Prijs
Duropal®

344,-

390,-

Meerprijs
beuken massief

+ 57,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

160 x 80 cm
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 146,5; 2. 66,5

2

1

Artikelnr.

167375

365981

Prijs
Duropal®

447,-

493,-

Meerprijs
beuken massief

+ 69,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

100

Alle prijzen exclusief BTW.

Stoelen
Tafels

Raamwerk & Poten van
Massief Beuken
NIEUW!

met GLIJDER

Trapezium tafels
120 x 60 cm

2

3

Binnenwerkse
maat (cm)
1. 98,6; 2. 50,5;
2. 44,6

167425

365986

Prijs
Duropal®

344,-

339,+ 46,- €

Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Halfronde tafel
120 x 60 cm

2

3

Binnenwerkse
maat (cm)
1. 98,6; 2. 50,6;
3. 44,6

Artikelnr.

167725

365983

Prijs
Duropal®

374,-

420,-

Meerprijs
beuken massief

1

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Ø 100 cm

1

Artikelnr.

Meerprijs
beuken massief

1

WIELENMIX

Binnenwerkse
maat (cm)
1. 61,5

Artikelnr.

167625

365984

Prijs
Duropal®

397,-

443,-

Meerprijs
beuken massief

1

+ 46,- €
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

Ø 120 cm
Binnenwerkse
maat (cm)
1. 75,4

1

Artikelnr.

167675

365985

Prijs
Duropal®

470,-

516,-

1

 Niet verkrijgbaar met massief tafelblad in stroken (STAW)!
Tafelblad, tafelhoogte en soort glijders vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor de multifunctionele tafel

moet (vereiste gegevens)
Tafelblad

Glijders

Duropal

Massief beukenhout

®

Zonder vermelding leveren wij automatisch GLKU.

Zonder vermelding leveren wij K177.
(Gelieve
meer prijs
Let op!)

W400
Wit

0003

Sinaasappel

0002

Zinkgeel

U195

Lindegroen

STAW

glijders van kunststof

viltglijders

GLKU

GLFI

Tafelhoogte

staafverlijmd

Zonder vermelding leveren wij automatisch HÖ59 cm.

U739

Voorbeeld

Aquarelblauw

0004

Hemelsblauw

Bestelnummer

K188

Lichtgrijs

moet

K177

Beuken
licht

Bestelmogelijkheden
moet
moet

1 6 7 0 7 5 0 0 0 3HÖ5 3 G L F I

HÖ40 (40 cm)

HÖ46 (46 cm)

HÖ53 (53 cm)

HÖ59 (59 cm)

HÖ64 (64 cm)

HÖ71 (71 cm)

HÖ76 (76 cm)
Aantal

Artikelbeschrijving

1

Vierkanttafels		
Zonder decoratie!

Stuksprijs €

28 2 ,-

Totaalprijs €

28 2 ,101

Ruimtebesparend voor flexibele indeling
• Opruimen wordt kinderspel
met de muurklaptafel.

10 jaar

• Alleen volwassenen kunnen het
tafelblad makkelijk naar beneden klappen.

garantie

• Door de muurmontage kan de
vloer goed schoongemaakt
worden.

Geproduceerd
in Duitsland

Bouwen
geopend:
diep 151 cm

Extra bergruimte
onderin

Ingeklapt slechts
40 cm diep

Tekenen

Wandklaptafel
Combinatie van kast en tafel. Kast met 2 vaste legbodems en 2 vakken met deksel
Naar wens kan de tafel in- of uitgeklapt worden. Incl. bevestigingsmateriaal voor
de wandmontage. Materiaal: beuken. Afmetingen: tafelblad B 120 x D 70 cm, kast
B 74,5 x H 124 cm.
184120	H 46 cm
1252,-
184122	H 59 cm
1252,-
Oppervlak van de tafel vermelden!

Perfect georganiseerde bouwplek
Bouw- en constructietafel
Deze tafel werd speciaal ontwikkeld voor het spelen met blokken, constructie- of experimenteermateriaal. · Dankzij de 4 cm hoge opstaande rand valt niets van de tafel.
· Het tafelblad heeft een robuuste, geluiddempende linoleumlaag. In 4 of 2 vakken
voor materiaalbakken zijn de materialen altijd bij de hand en snel weer opgeborgen.
· De 4 wieltjes, waarvan 2 geremd, maken de wagen mobiel. Materiaal: beukenfineer,
bovenblad met linoleum. Levering zonder materiaalbakken.

A 120974	klein vlak, laag, B 82 x H 52,5 x D 82 cm.
B 120973	groot vlak, laag, B 82 x H 52,5 x D 82 cm
120979	groot vlak, hoog, B 82 x H 87,6 x D 82 cm

454,-
707,-
861,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen (p. 171)!

B

Bouw- en constructietafel
Zoals hierboven, maar kast wit en tafelblad zonder linoleum oppervlak.
Materiaal: hoogwaardige spaanplaat met drie lagen, aan beide zijden bedekt met
melaminehars, zijkanten met ABS-kanten, kleur wit. Levering zonder materiaaldozen.
346505	Klein oppervlak, laag, B 82 x H 52,5 x D 48 cm, wit
339,-
346504	Groot oppervlak, laag, B 82 x H 52,5 x D 82 cm, wit
489,-
C 346503	Groot oppervlak, hoog, B 82 x H 87,6 x D 82 cm, wit
661,-

Voor materiaal- en
LEGO bakken zie p. 173

A

Benodigde aantal materiaalbakken:
4 x 7,5 cm hoog en 2 x 15 cm hoog

102

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen (p. 121)!

B

C

Benodigde aantal materiaalbakken: Benodigde aantal materiaalbakken:
8 x 7,5 cm hoog en 4 x 15 cm hoog
8 x 7,5 cm hoog en 12 x 15 cm hoog

Alle prijzen exclusief BTW.

Ontwikkeling en ontwerp van

10 jaar

Geproduceerd
in Duitsland

Stoelen
Tafels

garantie
Ontgrendelingshoogte naar keuze
Montage van de muurlatten op
basis van lichaamslengte

GS-getest

Zeer veilig
Geen klempunten door het
speciale gesloten scharnier.

Aanpasbaar
Oneffenheden in de vloer worden
gecompenseerd met hoogte-aanpassers

Draaischijven naar buiten draaien en
de tafel openklappen.
Eenvoudig en veilig!
Klapbare wandtafels en -banken
De klaptafels en -banken worden vast aan de wand gemonteerd en hebben een veiligheidsklapmechanisme.
De tafels en banken worden in ingeklapte positie veilig
gehouden met een plank met draaischijven (die in de verpakking meegeleverd wordt). De tafel en banken hebben
een uitklapbare voet, die met een veiligheidsknipsluiting
vastgezet wordt. Voor de set met tafel en bank of de
banken hoeft u alleen de tafelhoogte door te geven. Wij
leveren de bank of banken in de daarbij passende hoogte
en met hetzelfde oppervlak (zie bestelmogelijkheden).
Materiaal: Echt berkenhout met HPl-beleg, oppervlak
naar keuze, tafel- en bankoppervlak standaard in berken,
poten standaard in berken met kunststof vloerglijders
(de onderkant en de poten kunnen op aanvraag tegen
meerprijs ook in een kleur geleverd worden), plinten van

Slot losmaken, poot vastzetten en openklappen
– klaar!

echt beukenhout. Afmetingen: hoekige tafel L 120 x B 70
cm, ronde tafel L 140 x B 70 cm; bank L 105 x B 35 cm,
zittingdikte 17 mm; plint: B 10 x H 11 cm; L 84 cm (voor 1
tafel), L 123 cm (voor tafel + 1 bank), L 162 cm (voor tafel
+ 2 banken). Verpakking inclusief bevestigingsmateriaal.
208489	Inklapbare wandtafel, hoekig
661,-
208490	Inklapbare wandtafel, rond
753,-
208493	Inklapbare wandtafel, hoekig, met 
1378,-
2 inklapbare wandbanken
208494	Inklapbare wandtafel, rond, met 
2 inklapbare wandbanken
1677,-
Oppervlak van de bank vermelden! Oppervlak van de tafel
vermelden! Hoogte van de tafel vermelden!

Plaatsbesparend:
neemt weinig plaats in
tegen de muur.

wandbank

105 x 35 cm

wandtafel,
rechthoekig

120 x 70 cm

wandtafel,
rond

140 x 70 cm

BESTELMOGELIJKHEDEN moet (vereiste gegevens)
Duropal®-oppervlak

Tafelhoogte
Zonder vermelding leveren 
wij automatisch HÖ59 cm.

W400
Wit

0003

Sinaasappel

0002

Zinkgeel

0004

Hemels-
blauw

U195

Linde-
groen

K188

Lichtgrijs

0001

Esdoorn

HÖ40 (40 cm) HÖ46 (46 cm)

HÖ64 (64 cm) HÖ71 (71 cm)

HÖ53 (53 cm) HÖ59 (59 cm)

HÖ76 (76 cm)

Zonder decoratie!
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Speciaal voor elk doel ....

Stoelen „Mika“
vanaf pagina 60.

 laatswonder: aan
·	p
beide kanten uittrekbaar
·e
 envoudige mechaniek
voor eenvoudige bediening

Uitgetrokken: lengte 2 m,
plaats voor 10 personen

Uittrektafel met individuele poten
Naar wens kan het tafelblad en een kant of aan beide
kanten met 40 cm verlengd worden. Omdat het tafelblad
slechts een klein stukje opgelicht kan worden, kunnen kleine kindervingers er niet onder bekneld raken. Materiaal:
echt beukenhout Afmetingen: L 120 x B 80 cm, eenzijdig
uitgetrokken L 160 cm, volledig uitgetrokken L 200 cm.
167825	
919,-
Hoogte van de tafel vermelden! Oppervlak van de tafel
vermelden! Soort vloerbeschermer vermelden!
Niet verkrijgbaar met tafelblad in stroken (STAW).

104

Let op: door het uittrekbare tafelblad wordt de tafelhoogte altijd met 2,4 cm
verhoogd (voorbeeld: gekozen tafelhoogte 46 cm -> geleverde tafelhoogte 48,4 cm).

Alle prijzen exclusief BTW.

90

cm

Stoelen
Tafels

160/240

cm

Raamwerk met metalen poten
in 3 verschillende varianten
gepoedercoat RAL 9006
witaluminium

Uittrektafel
Op het eerste gezicht ziet hij eruit als een normale tafel. Maar dankzij het
uitklapbare middendeel, groeit hij van 160 cm naar 240 cm. Op die manier
heeft u in een handomdraai ruimte voor 10 personen. 
Afmetingen: L 160/240 x B 90 cm. Alleen verkrijgbaar met frame en
Duropal-materiaal. Frame RAL 9006 wit aluminium.

Artikelnr.
Prijs Duropal®

Raster-hoogteverstelling van 59 - 76 cm

met GLIJDER

WIELENMIX

WIELENMIX

167820

167821

167831

1493,-

1528,-

Hoogte van de tafel vermelden! Oppervlak van
de tafel vermelden! Soort vloerbeschermer
vermelden! (pagina 101)

1781,-
Oppervlak van
de tafel vermelden! Soort
vloerbeschermer
vermelden! (pagina 101)

Van 6 naar 10 in een handomdraai!

In de normale grootte biedt de uittrektafel
ruimte voor 6 personen.

Plaat uittrekken, middelste plaat
omhoog en uitklappen …...

… en u heeft 10 zitplekken.

Zonder decoratie!
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BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (verplichte invoer)
Voor solit:sit en de Stapelbanken
Kleur frame (RAL)
Zonder vermelding leveren wij 9006 wit aluminium!

1021

Koolzaadgeel

3003

Robijnrood

5002

Ultramarijnblauw

5014

5023

Duifblauw

Diepblauw

6004

Blauwgroen

Voor solit:sit
Beitskleuren voor zitting

NATU

GELB
Geel

ORAN
Oranje

7021

Zwartgrijs

7037

8014

Atmosphere- Sepiabruin
grijs

Geel

CX18
Oranje

CX02
Rood

ROT
Rood

HEGR

Lichtgroen

HBLA

Lichtblauw

P375

Lichtgroen

1003

2003

Geel

3000

Oranje

Rood

K200

K203

Kristalgrijs

K105

Abrikozengeel

K204

Toffeebruin

K106

Mangooranje

K206

Grafietgrijs

CX10

Rood/paars

CX17

CX16

Lichtblauw Donkerblauw

K151

Papaver

K001

Aquablauw

K002

Caraïben
blauw

CX11

Turquoise

K053

Appelgroen

5015
Blauw

7031
Grijs

CX06

Appelgroen

CX15

Lichtgrijs

CX12
Grijs

CX07

Donkergrijs

CX08
Zwart

De kwaliteitsbeschrijving van het
kunstleer vindt u op p. 486

K052

Varengroen

K004

Turquoise

K005

Petrolblauw

K207

Briljantzwart

Glijders

Wielen voor alle docentenstoelen

Zonder vermelding leveren wij automatisch GLKU.
glijders van
kunststof

GLKU

Zonder vermelding leveren wij harde wielen ROLH!

viltglijders

GLFI

Meerprijs: GLFI 3,Overzicht ‘Welke glijders voor welke vloer?’ op p. 59.
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Wit
aluminium

De kwaliteitsbeschrijving van de stof
vindt u op p. 488

Voor gestoffeerde banken, Bioswing, TuRu-Sit, TuRu-Sit+,
Multi-kruk, Draaistoel, Kruk expert, Schommelkruk
Kunstleer

Poolwit

9006

Meerprijs gekleurde beits 12,-

Voor Bioswing, TuRu-Sit, TuRu-Sit+, Multi-kruk, Draaistoel,
Kruk expert, Schommelkruk, Hocker Mickey
Kleur kussen XTREME-stoffen Plus

CX03

9005

Diepzwart

Kleuren voor kunststof zittingen

Zonder vermelding leveren wij beuk natuur, gelakt!

Beuk natuur

6033

Turquoisemint

Alle prijzen exclusief BTW.

Harde wielen

Zachte
wielen

ROLH
ROLW
‘Welke wielen voor welke vloer?’ op pagina 59.

Kasten
Opbergen

KASTEN · OPBERGEN
Linus-kastenprogramma
Delen van massief beukenhout ��� vanaf pagina 108
Move·upp mobiel kastenprogramma
van echt berkenhout ��������������������� vanaf pagina 122
Veiligheidsmeubels voor de kinderopvang
5-mm-randradius van echt berkenhout���������������������
���������������������������������������������������������� vanaf pagina 132
Rudolfo Reksystem
van echt berkenhout ��������������������� vanaf pagina 151
Forminant-kast- en rekprogramma’s
in beukenfineer ����������������������������� vanaf pagina 154

ROBUUST

HARMONISCH

108

Kasten
Opbergen

MODERN

SLIM

VEELZIJDIG
109

Onverwoestbare kwaliteit

Kant verlijmde poten van massief beukenhout
· 70 x 35 mm sterk
· robuust verbindingselement
· matte, kleurloze afwerking

Mooi gevormde roestvrijstalen handgreep
· volledig verzonken in de lijst zodat er
geen kans is op verwondingen vanwege
uitstekende delen

A

Ladekast
· met stabiel metalen frame
· geluidsabsorberend softclose-systeem
met zelfsluitend mechanisme

AO
 nder-, boven- en inlegplank
D

B

25 mm sterk spaanplaat. Stevig oppervlak van drie lagen melaminehars in wit

B Zijwanden 19 mm sterk spaanplaat.
Stevig oppervlak van drie lagen melaminehars in wit

C

A

C Voorkant 19 mm sterk spaanplaat.
Stevig oppervlak van drie lagen melaminehars in zes kleuren

D Achterwand 10 mm witte achterwand,
langs de omtrek gegroefd. In de kleur
wit zodat de kast ook vrij in de ruimte
geplaats kan worden.

A

Sterke scharnierverankering
· geschroefd met 15 mm lange schroeven in de massief houten poten van de kast
· grotere openingshoek van max. 180°
· hoogwaardig softclose-mechanisme voor geruisloos sluiten

Doorsnee van de
deur

Scharnier geschroefd in massief hout

110

Door de deur geboord en vastgeschroefd

Alle prijzen exclusief BTW.

– laat niets te wensen over
Linus kastenprogramma valt op door de moderne kleuren en
de zeer stabiele en tijdloze uitstraling.
Kasten
Opbergen

· robuust en duurzaam
· harmonisch design en vriendelijke uitstraling
· moderne kleuren: keuze uit 6 verschillende frontkleuren, kastombouw standaard in wit uitgevoerd
· geschikt voor: de kinderopvang, kleuterschool en school
· verschillende kastmodellen: van lage schappenkast naar hoge opbergkast
· keuze uit verschillende poten: wielen met rem of massief houten poten

Duurzame kwaliteit
De meubelserie Linus valt op door zinvol
materiaalgebruik. De dragende delen
van de kasten zijn gemaakt van PEFCgecertificeerd massief hout, afkomstig
uit duurzaam beheerde bossen De
zijwanden, achterwanden, vloer- en
bovenpanelen van de kasten zijn
gemaakt van hoogwaardige drielagige
spaanplaat met een bijzonder robuust
oppervlak van melaminehars. Hierdoor
kunnen wij een zeer lange houdbaarheid garanderen. Linus - een kastprogramma voor vele generaties!

Het Linus kastenprogramma is in 2020 gelanceerd
door TÜV Rheinland na DIN EN 16121/12.17 GS
getest.

Garantie

10

Jaar

Een hoogwaardig
kwaliteitswiel
· elk wiel is belastbaar tot 150 kg
· geruisloos verschuiven van de meubelen
· eenvoudig te verplaatsen door de zwenkwielen
· gemakkelijke bediening van de rem en
veilige koppeling: De rem zet het
· wiel en de draaias vast
· beschadigt de vloer niet, niet-smerend en
slijtvast
· duurzaam
· Beslag aan de bodemplaat is stevig en
stabiel - geen gewiebel

Zonder decoratie!
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bernahme HK21 S.895

kast Breedte 75,3 cm, hoogte 55 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Schappenkast, open
1 legplank. 
460400	

Onderbouw van de kast vermelden!

344,-

Kast met 4 materiaalbakken
1 legplank. Binnenmaat materiaalbak:
B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. 
460401	

574,-

Kast met 4 acryl-materiaalbakken
1 legplank. Binnenmaat materiaalbak:
B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. 
460402	

673,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met dubbele deur
M
 et rechte handgreeplijst en 1 legplank.
Opmerking: in deze kast passen geen
materiaalbakken. 
460408	

470,-
Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van
de kast vermelden!

kast Breedte 110,4 cm, hoogte 55 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Schappenkast, open
1 legplank. 
460420	

Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast met 6 Materiaalbakken
1 legplank. Binnenmaat materiaalbak: B 30 x H 13,5 x
385,- D 40,5 cm. 
460421	

735,-
Onderbouw van de kast vermelden!

112

Alle prijzen exclusief BTW.

Schappenkast met 6 acryl-materiaalbakken
1 legplank. Bak-binnenmaten: B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm.
460422	

868,-
Onderbouw van de kast vermelden!

Kasten
Opbergen

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring
Vervaardigd
in Duitsland

kast Breedte 110,4 cm, hoogte 55 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Kast met dubbele deur
Met schuine handgreeplijst en 1 legplank. Opmerking: in
deze kast passen geen materiaalbakken. 
460428	

574,-

Kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst en 1 legplank. Opmerking: in
deze kast passen geen materiaalbakken. 
460427	

512,-

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van de kast
vermelden!

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van de kast
vermelden!

Schappenkast, open
1 tussenwand, 2 legplanken. 
460424	

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met 12 eigendomsbakken
3 legplanken. Binnenmaat materiaalbak : B 30 x H 4,7
401,- x D 40,5 cm. 
460426	

960,-
Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast, open
2 legplanken. 
460423	


436,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast, open, met 2 rolbakken
1 vaste legbodem. 
Binnenmaat rolbak: B 45,5 x H 15 x D 33 cm.
460429	


592,-

Kleur van rolkast vermelden!

Zonder decoratie!
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kast Breedte 75,3 cm, hoogte 93,4 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Schappenkast, open
2 legplanken. 
460460	


Schappenkast, open
3 legplanken. 
454,- 460461	


Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met 8 materiaalbakken
3 legplanken. Binnenmaat materiaalbak: B 30 x H 13,5
477,- x D 40,5 cm. 
460462	

942,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met 8 acryl-materiaalbakken
3 legplanken. Binnenmaat materiaalbak: B 30 x H 13,5
x D 40,5 cm. 
460463	

1125,-

Kast met 16 eigendomsbakken
7 legplanken. Binnenmaat materiaalbak: B 30 x H 4,7
x D 40,5 cm. 
460465	

1148,-

Schappenkast voor materiaalboxen
O
 pen kast met tussenwand voor bijv. 16 materiaalbakken
van 7,5 cm hoog. Materiaalbakken a.u.b. apart bestellen.
460468	

470,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!
Materiaalkarren afzonderlijk bestellen!

Kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst en 2 legplanken. Opmerking:
in deze kast passen geen materiaalbakken. 
460471	

562,-

Kast met dubbele deur voor materiaalbakken
Met rechte handgreeplijst en tussenwand. In deze kast
passen bijv. 16 materiaalbakken van 7,5 cm hoog. Materiaalbakken a.u.b. apart bestellen. 
460469	

574,-

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van de kast
vermelden!

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van de kast
vermelden! Materiaalkarren afzonderlijk bestellen!

BESTELMOGELIJKHEID voor de

-kasten

moet (vereiste gegevens)
Kastpoten

Beitskleuren voor de kastfronten en rol lade

Bepaal zelf wat onder de kast komt.
De poten en wielen zijn 16 cm hoog.
Hier zijn de twee mogelijkheden:

Bij geen vermelding leveren wij standaard W400-wit.

0003
Oranje

0002

G719

Zinkgeel

kan (optionele gegevens)

Appelgroen

Draaideurslot
SOHF

Voorbeeld

4 houten poten
zonder meerprijs
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SOTF
4 wielen met rem met
meerprijs: 98,-

Bestelnummer

moet

0004
Hemelsblauw

0005

Bestelmogelijkheden
kan
moet

4 6 0 4 9 9 SOHF 0 0 0 2 DSS1
Alle prijzen exclusief BTW.

Espagnolet DSS1.

W400

Turquoise

Houd rekening met een meerprijs:
37,-

Wit

Aantal

Artikelbeschrijving

1

Kast met dubbele deur voor materiaalbakken

Stuksprijs €

783,-

Totaalprijs €

 7 8 3 ,-

Schappenkast, open
1 legplank. Voor 24 ordners van max. 8
cm breedte. 
460490	

482,-

Schappenkast, open
2 legplanken. 
460491	


Schappenkast, open
3 legplanken. 
535,- 460492	


Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met materiaalbakken
3 legplanken. Binnenmaat materiaalbak:
574,- B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. 
460493	

1298,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met 12 acryl-materiaalbakken
3 legplanken. Binnenmaat materiaalbak:
B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. 
460494	

1551,-

Kast met 24 eigendomsbakken
7 legplanken. Bak-binnenmaten: B 30 x H Schappenkast, open
4,7 x D 40,5 cm. 
1 tussenwand, 4 legplanken. 
460496	

1723,- 460497	


Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst en 2 legplanken. Opmerking: in deze kast passen geen
materiaalbakken. 
460498	

677,-

Kast met dubbele deur
Met schuine handgreeplijst en 2 legplanken. Opmerking: in deze kast passen geen
materiaalbakken. 
460499	

746,-

Ladekast
8 laden. 

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van
de kast vermelden!

Kleur voorzijde vermelden! Onderbouw van
de kast vermelden!

Schappen-/Ladekast
Kast met 4 laden, 1 deur en 2 legplanken.
Opmerking: Achter de deur passen geen
materiaalbakken. 
460502	
Laden van de kast rechts

965,-

546,-

Ladekast
8 massieve laden. 
1148,- 460501	


460500	


1528,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Enkel verkrijgbaar met poten!

Schappen-/Ladekast
Kast met 4 laden, 1 deur en 2 legplanken.
Opmerking: Achter de deur passen geen
materiaalbakken. 
460504	
Laden van de kast links 965,-

Schappen-/Ladekast
Kast met 4 massief houten laden, 1 deur,
2 legplanken. Opmerking: Achter de deur
passen geen materiaalbakken. 
460503	
Acryl laden van de kast rechts

1137,-

Schappen-/Ladekast
Kast met 4 massief houten laden, 1 deur,
2 legplanken. Opmerking: Achter de deur
passen geen materiaalbakken. 
460505	
Acryl laden van de kast links

1137,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Schappenkast, open met 2 rolbakken
1 vaste legbodem, 1 legplanken. Binnenmaat rolbakken: B 45,5 x H 15 x D 33 cm.
460506	

712,-

Kast met dubbele deur voor

S chappenkast voor materiaalbakken

Schappen-/Ladekast
2 tussenwanden, 2 vaste legbodems,
5 legplanken, 2 laden. 
460509	

1063,-

Kleur van rolkast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met poten!

materiaalbakken

Open kast met 2 tussenwanden. In deze
kast passen bijv. 24 materiaalbakken van
7.5 cm hoog. Levering zonder materiaalbakken. 
460507	

592,-

Met rechte handgreeplijst en 2 tussenwanden. In deze kast passen bijv. 24 materiaalbakken van 7.5 cm hoog. Levering
zonder materiaalbakken. 
460508	

735,- Onderbouw van de kast vermelden!
Onderbouw van de kast vermelden! Kleur
voorzijde vermelden! Materiaalbakken
afzonderlijk bestellen!

Onderbouw van de kast vermelden! Kleur
voorzijde vermelden!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Zonder decoratie!
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Kasten
Opbergen

kast Breedte 110,4 cm, hoogte 93,4 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

bernahme HK21 S.895

Middelhoge kasten
Breedte 75,3 cm, hoogte 131,8 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Kast met planken, open
1 vaste bodem, 1 plank. Voor 24 mappen
van max. 8 cm breed. 
379663	

574,-
Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met planken en

Kast met dubbele deur
Rechte handgreep, 1 vaste bodem, 1 in1 vaste bodem, 3 planken. Binnenafme- Kast met planken, open
legbodem. Opmerking: In deze kast pastingen kast: B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm.  1 tussenwand, 2 vaste bodems, 2 planken. sen geen materiaalbakken. 
379664	

1148,- 379666	

666,- 379667	

799,-
8 houten materiaalbakken

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met dubbele deur
Rechte handgreep, 1 vaste bodem, 1 inlegbodem. Opmerking: In deze kast passen geen materiaalbakken. 
379668	

787,-

Kast voor materiaaldozen
1 vaste bodem, 1 tussenwand en 4 x 8
rails. Levering zonder materiaalbakken. 
379670	

615,-

Kast voor materiaaldozen
1 tussenwand en 4 x 12 rails. Levering
zonder materiaalbakken. 
379671	

627,-

Kast voor materiaaldozen
1 vaste bodem, 1 plank, 1 tussenwand en
2 x 12 rails. Levering zonder materiaalbakken. 
379673	

643,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Enkel verkrijgbaar met poten! 
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Enkel verkrijgbaar met poten! 
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Enkel verkrijgbaar met poten! 
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Kasten
Opbergen

Middelhoge kasten,
Breedte 110,4 cm, hoogte 131,8 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Kast met planken open
1 vaste bodem, 1 plank. Voor 36 mappen
van max. 8 cm breed. 
379674	

677,-

Kast met planken en

Kast met dubbele deur
Rechte handgreep, 1 vaste bodem, 1 in1 vaste bodem, 3 planken. Binnenafme- Kast met planken open
legbodem. Opmerking: In deze kast pastingen kast: B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm.  1 tussenwand, 2 vaste bodems, 2 planken. sen geen materiaalbakken. 
379675	

1585,- 379676	

723,- 379677	

942,-
12 houten materiaalbakken

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met dubbele deur
Schuine handgreep, 1 vaste bodem, 1
plank. Opmerking: In deze kast passen
geen materiaalbakken. 
379678	

1017,-

Kast met dubbele deur
Rechte handgreep, 1 vaste bodem, 1 inlegbodem. Opmerking: In deze kast passen geen materiaalbakken. 
379680	

884,-

Kast voor materiaalbakken
1 vaste bodem, 1 plank, 2 tussenwanden
en elk 2 x 12 rails rechts en links. Levering
zonder materiaalbakken. 
379681	

776,-

Kast voor materiaalbakken
1 vaste bodem, 2 tussenwanden en 6 x
8 rails. Levering zonder materiaalbakken. 
379682	

735,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

Enkel verkrijgbaar met poten! 
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Enkel verkrijgbaar met poten! 
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Zonder decoratie!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar
met poten!

117

Opmerking
 e hoge kasten op deze 2 pagina’s worden
D
deels gedemonteerd geleverd en moeten
aan de wand gemonteerd worden (zie
montagehandleiding bij levering).

Hoge kasten breedte 110,4 cm, hoogte 208,6 cm (incl. onderbouw), diepte 45,5 cm

Hoge kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst, 1 vaste bodem
en 3 legplanken. Geschikt voor 60 ordners
van max. 8 cm breed. Opmerking: in deze
kast passen geen materiaalbakken. 
460702	

1148,-

Hoge kast met dubbele deur
M
 et schuine handgreeplijst, 1 vaste bodem
en 3 legplanken. Geschikt voor 60 ordners
van max. 8 cm breed. Opmerking: in deze
kast passen geen materiaalbakken. 
460710	

1263,-

Hoge schappenkast
1 vaste legbodem, 3 legplanken. Voor 60
ordners van max. 8 cm breed. 
460700	

845,-

Hoge schappenkast
1 tussenwand, 2 vaste legbodem, 6 legplanken. Voor 60 ordners van max. 8 cm
breed. 
460701	

884,-

Enkel verkrijgbaar met poten!

Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Hoge kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst, 1 vaste bodem en 3 legplanken. Opmerking: Achter
de deuren passen geen materiaalbakken.
460704	

1006,-

Hoge kast met dubbele deur
Met schuine handgreeplijst, 1 vaste bodem en 3 legplanken. Opmerking: Achter
de deuren passen geen materiaalbakken.
460705	

1075,-

Hoge kast met dubbele deur
1 vaste legbodem, 5 legplanken. Opmerking: achter de deuren passen geen
materiaalbakken. 
460706	

1109,-

Hoge kast met 2 dubbele deuren
1 vaste legbodem, 3 legplanken. Opmerking: in deze kast passen geen materiaalbakken. 
460708	

1263,-

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Kasten
Opbergen

Twee kleurencombinaties van de
deuren op aanvraag!

Hoge kast met 2 dubbele deuren
2 vaste legbodem, 2 legplanken. Opmerking: achter de deuren passen geen
materiaalbakken. 
460707	

1148,-

Kast met lockers
10 lockers, individuele vergrendeling. 
379683	

1758,-

Kast met lockers
8 lockers, individuele vergrendeling, in
het midden 8 open postvakken. 
379684	

1758,-

Garderobekast
1 hoedenplank, 2 uittrekbare garderobes.
379685	

1148,-

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! 
Enkel verkrijgbaar met poten!

Kast met werkplek
Bovenste gedeelte van de kast heeft twee vakken met een legplank en is afzonderlijk af te
sluiten. In het midden op een schrijfhoogte van
106 cm is een open vak met klep. Volwassenen
kunnen hier hun werkartikelen in opbergen en
staand werken. Achter de onderste twee kastdeuren met daarin twee legplanken is genoeg
ruimte om alle speel-, leer- en werkmaterialen
in op te bergen. Opmerking: in deze kast passen
geen materiaalbakken. 
460709	

1470,-
Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met
poten!

Hangkasten Breedte 110,4 cm,
hoogte 41,5 cm, diepte 45,5 cm

Hangkasten, open
1 legplank. 
460570	


344,-

Hangkasten met dubbele deur
M
 et rechte handgreeplijst en 1 legplank.
460571	

505,-
Kleur voorzijde vermelden! Enkel
verkrijgbaar met poten!

Zonder decoratie!
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Ruime opbergkasten
Breedte 110,4 cm, hoogte 208,6 cm (incl. onderbouw),
diepte 60 cm.

Opmerking
De kasten op deze pagina worden deels
gedemonteerd geleverd.

Hoge kast met dubbele deur
Met rechte handgreeplijst, 1 vaste bodem en 3 legplanken. 
460750	

1263,-

Hoge kast met dubbele deur
Met schuine handgreeplijst, 1 vaste bodem en 3 legplanken. 
460751	

1298,-

Hoge kast met dubbele deur
M
 et rechte handgreeplijst, middenwand, 2 vaste bodems
en 6 legplanken. 
460752	

1298,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

Hoge kast met dubbele deur
Met schuine handgreeplijst, middenwand, 2 vaste bodems en 6 legplanken. 
460753	

1355,-

M
 et rechte handgreeplijst, 3 rolbodems (met rolgeleiders Met schuine handgreeplijst, 3 rolbodems (met rolgeleien veiligheidsstop) en 5 vaste bodems. 
ders en veiligheidsstop), 5 vaste bodems. 
460754	

1666,- 460755	

1723,-

Werk- materiaal kast

Werk- materiaal kast

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!

10 jaar

garantie
Delen van massief
beukenhout
GS-getest
Geproduceerd
in Duitsland

Materiaalkast met 2 rolwagens
Met rechte handgreeplijst, middenwand, 1 vaste bodem,
4 legplanken en 2 rolwagens. Materiaalbakken a.u.b.
apart bestellen. 
460756	

1930,-

Materiaalkast met 2 rolwagens
Met schuine handgreeplijst, middenwand, 1 vaste bodem, 4 legplanken en 2 rolwagens. Materiaalbakken
a.u.b. apart bestellen. 
460757	

2011,-

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Kleur voorzijde vermelden! Enkel verkrijgbaar met poten!
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Robuuste materiaalboxen in 2 hoogtes en verschillende kleuren
· materiaalbox met etikethouder
voor naamplaatje
Kasten
Opbergen

· voor meer overzicht en orde

 e ribbels voorkomen het wegD
glijden op de werkvlakken

Materiaal: polypropyleen,
chemisch bestendigt

2,4 mm wanddikte – voor dagelijkse gebruik

Uitsparing aan de
voorzijde voor zicht
op de inhoud.

Materiaalbox klein, hoogte 7,5 cm
Afmetingen buitenkant: B 31,2 x D 39 cm. Afmetingen
binnenkant: B 27 x D 33,5 cm.
529820	
rood
11,-
529821	
lichtgroen
11,-
529822	
geel
11,-
529823	
transparant
11,-
529825	
blauw
11,-

De 12 mm dikke glijrand aan
de zijkant is versterkt, stevig en
belastbaar

Materiaalbox middelgroot, hoogte 15 cm
Afmetingen buitenkant: B 31,2 x D 39 cm. Afmetingen
binnenkant: B 25,5 x D 32 cm.
529827	
rood
17,-
529828	
lichtgroen
17,-
529829	
geel
17,-
529830	
transparant
17,-
529832	
blauw
17,-

Materiaalbox met herkenningsvenster, hoogte

Materiaalbox met herkenningsvenster, hoogte

 et geïntegreerd herkenningsvenster. 
M
Afmetingen buitenkant: B 31,2 x D 39 cm, Afmetingen
binnenkant: B 27 x D 33,5 cm.
529840	
rood
12,-
529841	
lichtgroen
12,-
529842	
geel
12,-
529843	
transparant
12,-
529845	
blauw
12,-

 et geïntegreerd herkenningsvenster. 
M
Afmetingen buitenkant: B 31,2 x D 39 cm, Afmetingen
binnenkant: B 25,5 x D 32 cm.
529847	
rood
19,-
529848	
lichtgroen
19,-
529849	
geel
19,-
529850	
transparant
19,-
529852	
blauw
19,-

7,5 cm

15 cm

Materiaal- en eigendomsbakken

Materiaalbak, hoogte 5,7 cm
Afmetingen: B 32 x H 5,7 x 42,5 cm. Afmetingen binnenkant: B 30 x H 4,7 x D 40,5 cm. Materiaal: massief
beukenhout.
460852	

40,-

Materiaalbak, hoogte 14,5 cm
Afmetingen: B 32 x H 14,5 x D 42,5 cm. Afmetingen
binnenkant: B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. Materiaal: massief beukenhout.
460850	

59,-

Materiaalbakken met acrylglas
Afmetingen: B 32 x H 14,5 x D 42,5 cm. Afmetingen
binnenkant: B 30 x H 13,5 x D 40,5 cm. Materiaal: massief beukenhout.
460851	

83,-

7,4 cm

Herkenningsplaatjes

10,5 cm

Zelfhechtende herkennings-

Naamplaatjes
K
 unststofraampjes met witte papierinleg en beschermfolie. Afmetingen:
ca. 5,7 x 2 cm. Zonder schroeven.
092071	
30 stuks
40,-

plaatjes

Kunststof raampje incl. papierinleg en
doorzichtig schuifraampje (opzij uittrekbaar). 
Afmetingen: 10,5 x 7,4 cm (A7).
092303	
12 stuks
60,-

EXTRA BESTELMOGELIJKHEID 
Tapijt voor onder de houten materiaalbakken

kan (optionele gegevens)

Tapijt voor onder de materiaalbakken is
geluiddempend en voorkomt dat er krassen in de kastbodem komen. Tapijtkleuren afhankelijk van magazijnvoorraad.

Slijtagebescherming
TSTR.
Houd rekening met een
meerprijs: 11,–



Zonder decoratie!
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Mobiel kastenprogramma

move upp is een flexibel meubelprogramma met doordachte oplossingen voor uiteenlopende behoeften. Met
move upp kunt u alle vertrekken inrichten: van de crèche
met de kruiphoek en de groepsruimte met onderzoekersen creatiefzone tot en met het klaslokaal en de recreatieruimte.

Bij move·upp vindt u kastwanden en schappenkasten met
veel bergruimte – orde scheppen en houden is daarmee
kinderspel. De meubels overtuigen met allerlei doordachte
functies en kunnen individueel worden samengesteld. U
kunt uit bijna 100 uitvoeringen precies de kast kiezen die u
nodig heeft. Ze zijn ideaal als scheidings-wanden, bieden
veel bergruimte en brengen beweging in uw vertrekken.

Het kwaliteitswiel
· elk wiel is belastbaar tot 100 kg
· geruisloos verschuiven van meubels
· gemakkelijk rol- en zwenkbaar
· gemakkelijke bediening van de vastzetrem
en veilig vastklikken: De rem zet het loopwiel
en de draaias vast
· geribbeld treevlak
· vloervriendelijk, niet strepend en slijtvast

g
cm roo
t

0

or
ig
in
e
1 le

· De schroefverbinding met de bodemplaat
is duurzaam stabiel - geen wiebelen.

te

· duurzaam
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Alle prijzen exclusief BTW.

Kwaliteitskenmerken

10 jaar

Garantie

GS-getest

Corpussen, fronten en legplanken
van massief hout (meubelplaat),
dikte ongeveer 17 mm, met berkenfineer, massief houten lijmranden.

Geproduceerd in Duitsland

Metalen greep en
greepstangen van
edelstaal, gepoeder
coat, zilvergrijs

· voor ladekasten

· voor draaideuren

· Achterwand:
van berkenmultiplex,
dikte 12 mm; in het
corpus gegroefd en
gefreesd voor schaduwvoegeffect.

· Schuifbakken:
van 12 mm dik berkentriplex, met soepel glijdende metalen rolgeleidingen.

 etaalscharnieren:
· M

· A
 anslagstopper:

met rubberring voor
het zacht sluiten van
de deur. Geluidloos
door comfortabel
zacht materiaal.

met 180° openingshoek. Hoogbelastbaar, wrijfbestendig,
plaatsbesparend
scharnier voor meer
binnenruimte, hoogteverstelling ± 2 mm

 etalen bodemdra·M

gers: grijpen in de uitfrezingen van de legbodem die daarmee
tegen uittrekken beveiligd is.

6 Beitskleuren

voor kastfronten en materiaalbakken

WEIS
wit

GELB
geel

MAIS
ma¨s

ROT
rood

HBLA

lichtblauw

HEGR

lichtgroen

· Alle beitskleuren (behalve wit) zijn optioneel ook voor het
kastenprogramma in beuken verkrijgbaar (vanaf pagina 154)!

Zonder decoratie!
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Kasten
Opbergen

Berkenhout
Meer hierover op pagina 125.

Berk-echt houtfineer
= goede kwaliteit. Warm en gezellig!

Voor veel van onze meubels gebruiken
wij echt houtfineer. Hout heeft een voortreffelijke ecobalans. Een boom is een
van de basiselementen van ons ecosysteem. Hij beschermt ons klimaat, neemt
koolstofdioxide op en draagt op actieve
wijze bij tot een schonere lucht. Bossen
zijn de leefomgeving van talloze dieren
en planten en een oase waar mensen
zich kunnen ontspannen. Bij de aankoop
van ons hout zorgen wij er daarom altijd
voor dat het uit duurzame, bosvriendelijke bosbouw afkomstig is, d.w.z. dat voor
een omgehakte boom minstens een
nieuwe boom moet groeien. Enkel dan
krijgt het hout het PEFC-certificaat (programma voor de erkenning van boscertificeringssystemen). Het inwinnen en
gebruiken van fineer is uiterst efficiënt.
Uit een boomstam van 2,4 meter lang
en een diameter van een halve meter
kan ca. 300 m² meubeloppervlakte met
fineer gemaakt worden.
Bovendien wordt de grondstof met een
beperkt energieverbruik verwerkt en volkomen benut: spaanders en andere resten worden tot spaanplaten samengeperst of voor de energieproductie
gebruikt. Dat zijn de voordelen bij de
productie. Ook na het gebruik heeft
hout waarde als energieleverancier bij
thermische verwerking. De verbranding
wordt ‘CO2-neutraal’ genoemd omdat

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

slechts zoveel koolstofdioxide wordt
vrijgegeven als de
boom voordien heeft
opgenomen.

Voordelen van fineer
· echt hout
· individuele optiek
· warm oppervlak
· duurzaam
· biologisch afbreekbaar
 ernieuwbare grondstof
·h
· gezond woonklimaat

Decor

houtreproductie

Decor is geen echt hout, maar een reproductie.
Het kunststof oppervlak verschilt optisch vaak nauwelijks van
echt hout. Soms spreekt men ook van houtdesign, houtoptiek
of houtdecorfolie.
Het gaat echter steeds om een kunststof oppervlak.
Wij gebruiken enkel het duidelijke begrip ‘decor’.
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· namaak van de onbehandelde
houtnerven in kunststof
·p
 roductie kost veel energie
· k oud oppervlak

Echt berkenhout

Kasten
Opbergen

Onovertroffen stabiliteit. Warm en gezellig!

Onze ‘move-upp’-kastenserie en vele andere meubels worden gemaakt
met deze twee soorten platen van echt hout:

Houtfineer

Meubelplaat

ook wel multiplex
genoemd. Dit wordt
gemaakt van kruislings verlijmde lagen
van fineer.

De kern bestaat uit
verlijmde lagen van
massief hout. De
bovenste laag is
voorzien van een
hoogwaardige
fineer van echt hout.

Deze platen van echt berkenhout onderscheiden zich van spaanplaat (dat bestaat
uit spanen van verschillende grootte die in meerdere lagen worden geperst) en
mdf-platen (dat bestaat uit geperst zaagsel) door onovertroffen stabiliteit.
De technische verbindingen van de kasten zijn wezenlijk stabieler en duurzamer.
Dit betreft:
· de verlijming van deuvels van massief hout in de platen van houtfineer;
· de verankering van de scharnieren;
· de verankering van de montageplaten voor rollen en poten.

}

Dankzij de schroefverbindingen hebben
de houtfineerplaten een enorme vastheid.

De ‘move·upp’-kastenserie gaat probleemloos vele generaties kinderen mee.
Daarom geven we u graag een garantie van 10 jaar.

Oppervlakteverzegeling
Milieuvriendelijk

Onze hoogwaardige fineren worden alleen met zorgvuldig
geselecteerde lak verzegeld. Natuurlijk gebruiken we uitsluitend oplosmiddelvrije lak op waterbasis.

De voordelen van lak op waterbasis:
· oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
· speeksel- en lichtecht
· overeenkomstig brandveiligheidsklasse
B1 (moeilijk ontvlambaar)
· Oppervlakken succesvol getest volgens DIN 68861
deel 1 B: dat wil zeggen dat de oppervlakken in contact
werden gebracht met verschillende substanties, bijv.
water, boter,
desinfectiemiddelen enz. Daar bij vertoonden
zij na de voorgeschreven inwerktijd geen
veranderingen!
Zonder decoratie!
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Leren door
beleven
Het modulaire systeem
· Opsteekelement

move·upp-meubels overtuigen!
Het doordachte modulaire systeem is namelijk
speciaal ontwikkeld voor een flexibel gebruik van
de basiskasten met unieke leerelementen.
U kunt kiezen uit 6 opzet- en 10 opsteekelementen
(pag. 130/131). Deze kunnen ofwel solitair of in
combinatie op de move upp-basiskasten gemonteerd worden. De opbouw kan op elk moment
worden veranderd – al naargelang de behoefte om
te spelen, te leren, te onderzoeken of creatief
bezig te zijn.

· Opzetelement

Met move upp-meubels blijft alles mogelijk, want u
kunt door verschillende combinaties de zones
steeds weer opnieuw indelen. En – de kinderen
profiteren van een stimulerende speel- en leeromgeving.
· De geleidebus van kunststof is vast met de basiskast verbonden. Een
doorlopende schroefverbinding houdt de
opsteekelementen veilig
op de plaats.

· Basiskast

(Rollen)spellen zijn veel meer dan een leuk tijdverdrijf. Bij kinderen stimuleren ze namelijk ook
belangrijke vaardigheden zoals sociale omgang,
voorstellingsvermogen en abstractievermogen.

Textiel boxen
op pagina 145.

Overige meubels
voor rollenspelle
op pagina 332.

· Lage basiskast voor de kleintjes met opsteekelement garage
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Rollenspel
Kasten
Opbergen

De poppenkeuken biedt kinderen tal van mogelijkheden om
dagelijkse gebeurtenissen en verhalen na te spelen, zich
ermee bezig te houden en deze te verwerken.
Een keukentje is altijd een van de meest geliefkoosde rollenspellen. Om zich in andere mensen te kunnen inleven, hun
gebaren en taal te kunnen nabootsen, is een grondig onderzoek van rollen- en gedragspatronen nodig.
Dankzij ons opzetstuk verandert een doodgewoon rek in een
handomdraai in een werkblad voor aanstaande koks. Het
keuken-opzetstuk omvat een gootsteen en twee kookplaten.
Het insteekelement ‘gordijn’ is ideaal om kantine te spelen.

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

· middelhoge basiskast met opzet- en insteekelement keuken

Het insteekelement ‘spiegel/whiteboard’ biedt veel ruimte
voor rollenspellen – zowel voor theater, kappertje als school.
Iedereen kan zich inleven in de rol die hij het leukst vindt.
Hoewel alles slechts een spel is, leren de kinderen terloops
voor het leven. Door te experimenteren met letters en cijfers
op het whiteboard bijvoorbeeld wordt de abstracte wereld
van het rekenen en schrijven tastbaarder, begrijpelijker en
concreter.

· middelhoge basiskast met insteekelement spiegel/whiteboard

Zonder decoratie!
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· lage basiskast en opzetelement kuip

· lage basiskast met opzetelement ‘sorteren’

Water/Zand

Vormen passen

Met de stevige kunststofkuip verandert een gewoon schap
in een handomdraai in een geweldige speeltafel waar je
heerlijk kunt experimenteren met water en zand.

rechthoek, driehoek, cirkel en kwadraat – spelenderwijs ontdekken kinderen elementaire geometrische vormen! Het
opzetelement heeft openingen in verschillende vormen.
Door beetpakken, draaien, keren en betasten van de hoeken
en kanten leren kinderen de vormen kennen. Bij dit
opsteekelement kunnen de kinderen de kubussen, piramides, kogels en cilinders op ooghoogte bekijken. Daarbij
oefenen zij het logisch-mathematische denken en hun ruimtelijk voorstellingsvermogen.

Op deze wijze kunnen uw beschermelingetjes ook in de
koude tijd van het jaar elementaire ervaringen opdoen.
Het spelen met water en zand stimuleert de zintuigen en
bevordert creativiteit en motorische vaardigheden. Zand
heeft bovendien een kalmerende uitwerking. Spelenderwijs ontdekken de kinderen de verschillen tussen vaste en
vloeibare stoffen. Ze ontdekken dat je van vochtig zand
figuren kunt vormen, dat je in het zand sporen kunt maken
– en bij het eenvoudige omgieten van de stoffen van een
vat in het andere ontdekken ze het verband tussen grootte
en volume.

· lage basiskast
en insteekelement
‘motoriek’

· lage basiskast met insteekelement
‘knikkerbaan’ (met belletje)

Motoriekelement

Knikkerbaan

Hier leren de kleintjes op speelse wijze, eerste verbanden
te begrijpen. Kleine auto‘s kunnen voor- en achteruit gereden, balletjes heen en weer bewogen en staafjes rondgedraaid worden. Bij het draaien van de gekleurde houtschijven ontstaan motieven, de kleine metaalschijven maken
leuke rinkelgeluiden en borstels kriebelen aan de handen.
Bij het aanraken en bewegen van de elementen oefenen
zij hun tastzin, hun oog-handcoördinatie en hun concentratievermogen.

Knikkerbanen zijn fascinerend voor kinderen van alle leeftijden en hebben een bijna magische aantrekkingskracht.
Steeds weer brengen de ‘knikkerbanen’ de knikkers weer in
het ‘gareel’, Of het nu de knikkers zijn die bewegen of de
extra geluiden zoals bij dit opsteekelement - het is en blijft
gewoon leuk om de knikkers te volgen of ze, zoals bij deze
aan beide zijden bespeelbare knikkerbaan, zelf na te lopen.
Je moet dan wel snel zijn, want de knikker wisselt twee maal
naar de andere zijde voordat hij door de finish rolt.
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10 Jaar

Garantie

Boekenkist

· H ier vinden boekenwormen hun leesboeken
open of staand.

Berkenhout

Kasten
Opbergen

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Boekenwurm
op pagina 201.

· middelhoge basiskast met opzetelement ‘boekenkist’

	Legplaten met
natuurmaterialien

· middelhoge basiskast met opzetvitrine

· middelhoge basiskast en insteekelement ‘lichtbak’

Vitrine/Presentatie

Lichtkast

Magisch aantrekkelijk: alleen al het feit dat de tentoongestelde voorwerpen onbereikbaar voor nieuwsgierige kinderhanden onder acrylglas liggen, maakt dit zo fascinerend. Zo
kunnen kinderen vondsten, kunstwerken of persoonlijke
schatten rustig bekijken.

Hier kunnen de kleintjes de dingen ‘tot op de grond’ uitzoeken en ‘inzicht’ krijgen. Het belangrijkste hulpmiddel daarbij
is de lichtkast op de basiskast. Wie weet, misschien wordt
hier al de basis gelegd voor een carrière als wetenschapper...

Zonder decoratie!
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Basisplaat/Basiskast, Breedte 92,5 cm x diepte 38 cm
Toelichting bij de basiskasten
op pagina 126.

Basiskast
Basiskast
1 vaste legbodem. Achterwand half open. 
Afmetingen: H 32 cm. Breedte 92,5 cm x diepte 38 cm. Afmetingen: H 53 cm. Breedte 92,5 cm x diepte 38 cm.
432500	

328,- 432511	

397,-

Basiskast
Met 1 legplank en dichte achterwand. 
Afmetingen: H 53 cm. Breedte 92,5 cm x diepte 38 cm.
432510	
Achterwand berken
408,-
432541	
Achterwand spiegel
454,-

Onderbouw van de kast vermelden! Zie pagina 140.

Onderbouw van de kast vermelden! Zie pagina 140.

Onderbouw van de kast vermelden! Zie pagina 140.

Tussen- en opzetelementen voor basiskasten

Opzetelement kuip
Kleur: blauw. Afmetingen: H 10 x D 39,5 cm.
432600	


Opzetelement boekenkist
2 losse scheidingselementen. 
Afmetingen: H 17 x D 37,5 cm.
199,- 432606	


Opzetelement vitrine
Met acryl glasplaat. Afmetingen: H 8,5 x D 37,5 cm.
332,- 432601	

298,-

Opzetelement sorteerbox
Bekleed met zachte vloerbedekking. Met 2 sorteerlijsten
en 17 geometrische figuren. 
Opzetelement keuken
Afmetingen: H 13 x D 37,5 cm.
Waterkraan ca. 10 cm. Afmetingen: H 7,5 x D 37,5 cm.
432638	

574,- 432608	

286,-

Opzetelement lichtbak
Met acrylplaten Incl. aansluitkabel met stekker. 
Voor 220 V. Afmetingen: H 8,5 x D 37,5 cm.
432653	

436,-
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Kasten
Opbergen

Opzetelementen
voor basiskasten

Opzetelement gordijn
Met stof van 100% katoen. Afmetingen: H 77 x D 15 cm.
432633	

275,-

achterkant

Opzetelement motoriek, klein
Met 6 autootjes, 10 draaischijven, 5 klankbellen, draadbuigendeel met 6 parels, 5 rollen, rondstaf met koord en
borstel. Afmetingen: H 38 x D 7,5 cm.
432641	

367,-

Opzetelement garage
Afmetingen: H 39 x D 30 cm.
432644	


Opzetelement knikkerbaan
Met kurk in het opvangbakje en 4 houten knikkers. Opzetelement boerderij
Afmetingen: H 33,2 x D 12,5 cm.
Afmetingen: H 35 x D 20 cm.
432651	

206,- 432612	


247,-

Opzetelement Spiegel/whiteboard
Opzetelement keukenwand
Met 4 houten haken en schap. Afmetingen: H 77 x D 10 cm. Met stof van 100% katoen. Afmetingen: H 77 x D 7 cm.
505,- 432650	

339,- 432632	

252,-

Toebehoren
10 Jaar

Garantie
· B evestigingselement keukenwand en

Berkenhout

hangplank voor houten lepels

GS-keuring

Hangbak met gatenplaatpaneel
Voor de opzetelement keukenwand (Artikelnr. 432632).
Materiaal: corpus van berkenhout, metalen deelten gepoedercoat. Afmetingen: B 28 x H 11 x D 11 cm.
473763	

98,-

Vervaardigd
in Duitsland

Voorbeeld op pagina 127.

Zonder decoratie!
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5-mm-

randradius
10 Jaar Garantie

Veiligheidsmeubels
voor de kinderopvang

Berkenhout
Vervaardigd
in Duitsland

Speciale kasten voor de
kinderopvang

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Door kruipkast

Links naar binnen kruipen, naar rechts de
bocht om, door de kast. De spiegel zorgt er
wel voor dat ze af en toe even een tussenstop
maken, bijvoorbeeld om hun vingerafdrukken achter te laten. En och – een kijkje in de
speelkist op het schap is ook nooit weg. 1 veiligheidsspiegel, tussenwand met achterwand
en 1 legplank. Textielboxen extra bestellen. 
Wordt alleen geleverd met vloerglijders.
Afmetingen: B 125 x H 44 x D 38 cm.
435050	

516,-

Matten
op pagina 276.

132

Textielboxen afzonderlijk bestellen!
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Peuterkast
Beginnende ‚lopers‘ hebben bij het optrekken en lopen
altijd een beetje houvast en steun nodig. Omdat het gevaar voor vallen bij hen relatief groot is, hebben onze
veiligheidsmeubels natuurlijk geen scherpe randen of
hoeken. Die zijn allemaal in een 5mm-radius superveilig
afgerond. 1 vaste bodem. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 92,7 x H 59,5 x D 41 cm.
362,-
470,-

Kasten
Opbergen

A 457160	
zonder spiegel
B 457161 met spiegel

A

B

C Halfopen peuterkast, laag
Deze is veel meer een speel- dan een bergruimte. Natuurlijk kunnen in het gesloten vak ook boeken en speelgoed worden ondergebracht. Het tweede vak is open: · met veiligheidsspiegel
voor speelideetjes, om doorheen te kijken of te kruipen.
 ateriaal: berkenUiteraard kun je op de kast ook zitten. M
hout. Afmetingen: B 92,7 x H 39,8 x D 41 cm.
457163	

286,- C

D Speelkast
1 open vak, 1 kastvak. Ideaal voor blokken en ander klein
spul, maar ook een schitterend poppenbedje. Materiaal:
berkenhout. Afmetingen: B 64 x H 39,8 x D 41 cm.
457162	

229,-

· Veiligheid tijdens het spelen
· Geen scherpe hoeken en kanten
· Superveilig afgerond met een
radius van 5 mm

E

· geen klemraken van
vingertjes dankzij
verborgen wielenn

D

F

Veiligheids-rolwagen
Voor het opbergen van blokken, boeken enz. - de zijwanden lopen bijna door tot op de grond, zodat de wielen
nagenoeg verborgen zijn en kinderhandjes niet zo maar
even onder de wagen kunnen grijpen. M
 ateriaal: berkenhout. Afmetingen: B 54 x H 30 x D 38 cm.

E 128700	zonder vakken
F 128710 met vakken

229,-
286,-

Ruimte concept grow.upp
vanaf pagina 5.

Lange kast
Ideaal als scheidingskast. Levering zonder materiaalbakken.
Afmetingen: B 187 x H 44 x D 38 cm.
435105	


769,-

Onderbouw van de kast vermelden! Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Zonder decoratie!
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Lage boogkasten voor de kinderopvang
10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring
Vervaardigd
in Duitsland

De gekleurde acryl-achterwanden zijn vrolijke kleurstippen in
de ruimte. In het zonlicht lichten ze prachtig op. Meerdere
kasten met verschillend gekleurde achterwanden leveren
een mooi kleurenspel. Zeker voor de kleintjes is het heel
boeiend om hun omgeving of speelgoed te zien als door
een gekleurde bril.

Combinatievoorbeelden:
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Kasten
Opbergen

Lage kwartcirkelkast, hoogte 44 cm, diepte 38 cm

Lage kwartcirkelkast
1 tussenwand. 2 legbodems. Afmetingen:
H 44 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm,
buitenradius 100,8 cm.
439005	

700,-
Onderbouw van de kast vermelden!

Lage boogkasten, Breedte 100,8 cm, hoogte 44 cm, diepte 38 cm

Lage boogkast
Acryl aan de binnenradius. 1 tussenwand,
2 vaste legbodems. Afmetingen: H 44 x D
38 cm, binnenradius 62,7 cm, buitenradius 100,8 cm.
439840	

712,-

Lage boogkast
Acryl aan de buitenradius. 1 tussenwand,
2 vaste legbodems. Afmetingen: H 44 x D
38 cm, binnenradius 62,7 cm, buitenradius 100,8 cm.
439845	

735,-

Lage boogkast
Gatenplaat aan de binnenradius. 1 tussenwand, 2 vaste legbodems. A
 fmetingen:
H 44 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm,
buitenradius 100,8 cm.
439850	

884,-

Lage boogkast
G
 atenplaat aan de buitenradius. 1 tussenwand, 2 vaste legbodems. Afmetingen: H
44 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm, buitenradius 100,8 cm.
439855	

907,-

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden

Kleur geperforeerde plaat vermelden!
Onderbouw van de kast vermelden!

Kleur geperforeerde plaat vermelden!
Onderbouw van de kast vermelden!

Onderkasten, Breedte 92,5 cm, hoogte 44 cm, diepte 38 cm

Lage schappenkast
1 legplank. 
432005	


Lage schappenkast
1 legplank en 6 materiaalbakken. Bakbinnenmaten: B 27 Lage kast met golfschuifdeur
x H 14 x D 33 cm. 
1 legplank. B
 reedte 92,5 cm, hoogte 44 cm, diepte 38 cm.
374,- 432006	
Bakken onbehandeld
707,- 432305	
Deur onbehandeld
689,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurdte bakken

55,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

16,-

Onderkasten, Breedte 125 cm, hoogte 44 cm, diepte 38 cm

Lage schappenkast
2 tussenwanden. 3 legplanken. 
435005	


Lage schappenkast
2 tussenwanden, 3 legplanken en 10 materiaal bakken. Lage kast met golfschuifdeur
Kast-binnenmaten: B 16/27 x H 14 x D 33 cm. 
2 tussenwanden. 3 legplanken.
Bakken onbehandeld
1080,- 435305	
546,- 435010	
Deur onbehandeld

Onderbouw van de kast vermelden! Textielboxen afzonderlijk
bestellen!

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

91,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

Zonder decoratie!

838,-
16,-
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Boogkasten

met acryl of gatenplaat

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Middelhoge boogkast
Acryl aan de binnenradius. 1 tussenwand,
4 vaste legbodems. Afmetingen: B 100,8
x H 79 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm,
buitenradius 100,8 cm.
439860	

919,-

Middelhoge boogkast
Acryl aan de buitenradius. 1 tussenwand,
4 vaste legbodems. Afmetingen: B 100,8
x H 79 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm,
buitenradius 100,8 cm.
439865	

953,-

Middelhoge boogkast
Gatenplaat aan de binnenradius. 1 tussenwand, 4 vaste legbodems. A
 fmetingen:
B 100,8 x H 79 x D 38 cm, binnenradius
62,7 cm, buitenradius 100,8 cm.
439870	

1052,-

Middelhoge boogkast
Gatenplaat aan de buitenradius. 1 tussenwand, 4 vaste legbodems. Afmetingen: B 100,8 x H 79 x D 38 cm, binnenradius 62,7 cm, buitenradius 100,8 cm.
439875	

1091,-

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Kleur geperforeerde plaat vermelden!
Onderbouw van de kast vermelden!

Kleur geperforeerde plaat vermelden!
Onderbouw van de kast vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw

-kwartcirkel-/boogkast

moet (vereiste gegevens)

Kastsokkels

Kleuren geponst staal

Wat onder uw kast komt, bepaalt u zelf.
De wielen en poten zijn telkens 12,5 cm hoog.

SOFU
4 hoekpoten

Voorbeeld

53,–

136

Bestelnummer

SORO
2 vastzetwielen,
2 ongeremde wieltjes

107,–

moet

Kleur geponst staal vermelden!

RAL 1028

RAL 5017

RAL 9006

geel
GELB

blauw
BLAU

oranje
ORAN

SOTF
4 vastzetwielen

123,–

Bestelmogelijkheden
moet

Aantal

1

Mi. boogkast

4 3 9 2 0 5 SORO 1 0 2 8

1

Mi. boogkast
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Stuksprijs €

Artikelbeschrijving

4 3 9 8 6 0 SOTF ORAN

transparant
TRAN

  

Totaalprijs €

1 0 4 2 ,-  1 0 4 2 ,1 3 7 0 ,-

1 3 7 0 ,-

Kwartcirkelkasten
Kasten
Opbergen

met acryl- of gatenplaat – het origineel

Kwartcirkelvormige
buffetkast

Middelhoge kwartcirkelkast
Acryl aan de binnenradius, 1 tussenwand, 4 vaste legbodems. Binnenradius 62,7 cm. Buitenradius 100,8 cm.
Breedte 142,4 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
439225	

1137,-

Middelhoge kwartcirkelkast
Acryl aan de buitenradius. 1 tussenwand, 4 vaste
 innenradius 62,7 cm. Buitenradius 100,8
legbodems. B
cm. Breedte 142,4 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
439125	

1148,-

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de kast vermelden!

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de kast
vermelden!

Middelhoge kwartcirkelkast
Geponst staal aan de binnenradius, 1 tussenwand, 4
vaste legbodems. Binnenradius 62,7 cm. Butienradius
100,8 cm. Breedte 142,4 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
439205	

1263,-

Middelhoge kwartcirkelkast
Geponst staal aan de buitenradius, 1 tussenwand,
4 vaste legbodems. Binnenradius 62,7 cm. Butienradius 100,8 cm. Breedte 142,4 cm, hoogte 79 cm,
diepte 38 cm.
439105	

1263,-

Kleur geperforeerde plaat vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Kleur geperforeerde plaat vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Geponst staal aan
de buitenradius

Kwartcirkel toonbank - opzetstuk
G
 eponst staal aan de buitenzijde. Met 4 inlegplanken.
439905	

1700,-
Kleur geperforeerde plaat vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Zonder decoratie!
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Kastwanden en scheidingswanden
 erkenningsplaatjes
H
op pagina 169.

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

move•upp-kastwand 1
Incl. materiaalbakken: 20 x artikelnr. 471605. 
Benodigde ruimte: B 217,5 x H 91,5 x D 38 cm.
439977	

2505,-

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Kast, hoogte 91,5 cm

Rolbakkenkast
2 rolbakken. Afmetingen: B 92,5 x H 91,5 x D 38 cm.
433030	
Rolbakken onbehandeld
838,-

 ateriaalbakken met
M
gatenplaat op pagina 145.

move•upp-kastwand 11
Incl. rolbakken. Benodigde ruimte: B 185 x H 91,5 x D 38 cm.
439979	


Meerprijs voor gekleurde rolbakken (p. 140)

1930,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!
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Rolbak, onbehandeld
Afmetingen: B 42 x H 29,5 x D 35 cm.
471550	


32,-

213,-

Meerprijs voor gekleurde rolbakken 16-

Kasten, Breedte 92,5 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm

Kwartcirkelkast
2 legplanken. 
433050	

Enkel verkrijgbaar met sokkel!

Schappenkast
3 legplanken. 
433005	

Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
1 legplank.
459,- 368244	


Schappenkast
4 legplanken. 
470,- 433006	


Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
M
 et half open achterwand en 3 legplanken.
516,- 433003	

574,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Kast met acryl achterwand
3 planken, gekleurde achterwand van Schappenkast
acryl. 
4 legplanken.

615,- 433004	
592,- 433019	

Acrylkleur vermelden! Onderbouw van de
kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
1 tussenwand, 6 legplanken.
643,- 433011	


Onderbouw van de kast vermelden!

689,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
3 legplanken en 12 materiaalbakken. Bak-binnenmaten:
B 27 x H 14 x T 33 cm.
433012	
Bakken onbehandeld
1263,-

Schappenkast
4 legplanken en 15 materiaalbakken. 4 legplanken en
15 materiaalbakken. Bak-binnenmaten: B 27 x H 11 x
D 33 cm. Breedte 92,5 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
433015	
Bakken onbehandel
1470,-

Eigendomskast
5 legplanken, 12 eigendomsbakken. Bak-binnenmaten:
B 27 x H 6 x D 33 cm.
433510	
Bakken onbehandeld
1121,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken 

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

111,–

138,-

110,–

Eigendomskast
5 legplanken, 15 eigendomsbakken. Bak-binnenmaten:
B 27 x H 6 x D 33 cm. Breedte 92,5 cm, hoogte 79 cm,
diepte 38 cm.
433515	
Bakken onbehandeld
1263,-

Eigendomskast
7 legplanken, 24 eigendomsbakken van hout. 5 legplanken, 24 eigendomsbakken. Bak-binnenmaten: B 27 x H 6
x D 33 cm. B
 reedte 92,5 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
433505	
Bakken onbehandeld
1666,-

Kast met golfschuifdeur
3 legplanken. Breedte 92,5 cm, hoogte 79 cm, diepte
38 cm.
433305	
Deur onbehandeld
965,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

138,–

Draaideurkast
2 legplanken. Opmerking: achter de deuren passen geen
materiaalbakken. Afmetingen: B 92,5 x H 79 x D 38 cm.
Breedte 92,5 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm.
433105	
Deuren onbehandeld
792,-
Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

32,–

220,-

16,-

Ladekast
8 laden met acrylfront. Afmetingen: B 92,5 x H 79 x
Ladekast
D 38 cm.
8 laden. Afmetingen: B 92,5 x H 79 x D 38 cm.

1700,-
433123	

1321,- 433124	
Enkel verkrijgbaar met sokkel of poten. Onderbouw van de
kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde lades
74,–

Enkel verkrijgbaar met sokkel of poten. Onderbouw van de
kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde lades
74,-

Zonder decoratie!
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Kasten
Opbergen

Breedte
38 cm

Kasten, Breedte 125 cm, hoogte 79 cm, diepte 38 cm
Afbeelding met wiel SORO.
Meer sokkels zie hieronder.

Schappenkast met gekleurd acryl
1 tussenwand, 6 legplanken. Afwisselend open, met elk
4 vakken aan de voor- en achterzijde. Textielboxen a.u.b.
extra bestellen. 
436006	

930,-
Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
1 tussenwand, 6 legplanken.
436005	


Eigendomskast
4 tussenwanden, 10 legplanken.
804,- 436307	


Onderbouw van de kast vermelden!

Schappenkast
1 tussenwand, 6 legplanken, 16 materiaalbakken.
845,- Bak-binnenmaten: B 27 x H 14 x D 33 cm. 
436016	
Bakken onbehandeld
1700,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

Kast met golfschuifdeur
2 tussenwanden, 9 legplanken.
436305	
Deur onbehandeld

Eigendomskast
1 tussenwand, 10 legplanken, 20 eigendomsbakken.
1263,- Bak-binnenmaten: B 27 x H 6 x D 33 cm. 
436510	
Bakken onbehandeld
1666,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

17,-

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

BESTELMOGELIJKHEID voor uw

184,-

147,-

Eigendomskast
1 tussenwand, 14 legplanken. 28 eigendomsbakken van
hout. 
436505	
Bakken onbehandeld
2045,-
Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken

258,-

-kasten

moet (vereiste gegevens)

kan (optionele gegevens)

Kastsokkels

Beitskleuren voor kastfronten / materiaalbakken

Wat onder uw kast komt, bepaalt u zelf. De sokkel is 5 cm en de wieltjes en poten
zijn 12,5 cm hoog. Hier zijn de vier mogelijkheden:

Zonder nadere vermelding leveren wij u berken onbehandeld.
WEIS
Wit

1 sokkel

SOBI

4 poten

37,–

SOFU

GELB
Geel

ROT

MAIS

Rood

Mais

HEGR

Lichtgroen

HBLA

Lichtblauw

Slot voor draaideuren

53,–

Draaistangslot
DSS1.
2 vastzetwielen
2 ongeremde wielen

Voorbeeld

SORO
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Bestelnummer

Op meerprijs letten:

4 vastzetwielen

107,–

moet

SOTF

123,–

Bestelmogelijkheden
kan
kan

4 3 4 1 1 0 SOBI  ROT   DSS1
Alle prijzen exclusief BTW.

Aantal

1

per Slot 37,-

Artikelbeschrijving

Hoge draaideurkast

Stuksprijs €

Totaalprijs €

1 1 1 6 ,-  1 1 16, -

Middelhoge kasten,
Breedte 92,5 cm, hoogte 130 cm, diepte 38 cm

Kasten
Opbergen

A

A Move-upp kastwand 3
Breedte 92,5 cm, hoogte 130 cm, diepte
38 cm. Afmetingen: B 185 x H 91,5/142,5
x D 38 cm. Inclusief poten.
439963	

2528,-

Schappenkast

1 vaste legbodem, 4 legplanken, achter- 1 vaste legbodem, 4 legplanken, achter- 2 deuren, 3 legplanken, achterwand halfwand halfhoog.
wand doorlopend.
hoog. Opmerking: achter de deuren pas434005	

804,- 434010	

804,- sen geen materiaalbakken. 
434105	
Deuren onbehandeld 988,-
Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
Onderbouw van de kast vermelden! Enkel

Schappenkast

Kast met deuren

2 deuren, 3 legplanken, achterwand doorlopend. Opmerking: achter de deuren passen geen materiaalbakken.
434110	
Deuren onbehandeld 1011,-

verkrijgbaar met sokkel of poten.

verkrijgbaar met sokkel of poten.

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde deuren
32,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
32,Meerprijs voor gekleurde deuren

Kast met deuren en legplanken

Ordnerkast voor 30 ordners
2 legplanken, achterwand doorlopend.
Opmerking: achter de deuren passen geen
materiaalbakken.
434116	
zonder deuren
643,-
434115 2 deuren onbehandeld 919,-

Materiaalkast
8 acryl-laden, 1 vaste bodem, 1 plank,
halfhoge achterwand.
434134	
Laden onbehandeld 1838,-

Kast met golfdeur
1 vaste legbodem, 4 legplanken, achterwand halfhoog.
434305	
Deur onbehandeld
1148,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
74,Meerprijs voor gekleurde laden

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur

Kast met golfdeur

Eigendoms kast

2 deuren, 5 legplanken, 1 vaste legbodem,
achterwand doorlopend. Opmerking: achter de deuren passen geen materiaalbakken. 
434140	
Deuren onbehandeld 965,-
Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde deuren
32,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel of poten.
Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deuren
32,-

Materiaalkast
8 laden, 1 vaste bodem, 1 plank, doorlopende achterwand.
434123	
Laden onbehandeld 1528,-

Materiaalkast
8 acryl-laden, 1 vaste bodem, 1 plank,
doorlopende achterwand. 
434124	
Laden onbehandeld 1873,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde laden
74,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde laden
74,-

Kast met deuren

17,-

1 vaste legbodem, 4 legplanken, achter- 24 eigendomsbakken, 1 vaste legbodem,
8 legplanken, achterwand doorlopend.
wand doorlopend. 
434315	
Deur onbehandeld
1263,- Bak-binnenmaten: B 27 x H 6 x D 33 cm.
434505	
Bakken onbehandeld 1930,-
Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde deur

17,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel
verkrijgbaar met sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde bakken

Zonder decoratie!

221,-
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Middelhoge kasten,
Breedte 125 cm, hoogte 130 cm, diepte 38 cm

· Schuifdeuren zijn erg handig omdat
ze ook geopend geen gevaar voor
botsingen vormen.

Schappenkast
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems, move•upp kastwand 12
‚achterwand halfhoog. 
Materiaalbakken a.u.b. extra bestellen. 
437005	

1263,- Benodigde ruimte: B 250 x H 142,5 x D38 cm.
439986	

Onderbouw van de kast vermelden!

3597,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Schappenkast
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems.
Achterwand doorlopend. 
438005	

1298,-

Kast met golfschuifdeur
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems,
achterwand halfhoog. 
437305	
Deur onbehandeld
1585,-

Kast met golfschuifdeur
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems,
achterwand doorlopend.
438805	
Deur onbehandeld
1781,-

Onderbouw van de kast vermelden!

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur (S. 140)

Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deur (S. 140)

16,-

16,-

Schappenkast
2 tussenwanden, 2 deuren, 11 legplanken, achterwand
doorlopend. Opmerking: achter de deuren passen geen
materiaalbakken. Alleen verkrijgbaar meet sokkel of
poten. 
438105	
Deuren onbehandeld
1528,-

Schappenkast
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems, achterwand doorlopend. 20 materiaalbakken. 
Schuifdeurkast met veiligheidsspiegel
2 tussenwanden, 12 legplanken, 3 vaste legbodems, ach- Bak-binnenmaten: B 16/125, 27 x H 14 x D 38, 33 cm.
Breedte 125 cm, hoogte 130 cm, diepte 38 cm.
terwand doorlopend. 
438905	
Spiegeldeur onbehandeld
1723,- 438020	

2356,-

Onderbouw van de kast vermelden! Enkel verkrijgbaar met
sokkel of poten.
Meerprijs voor gekleurde deuren (S. 140)
32,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel of poten. Onderbouw van de
kast vermelden!

Enkel verkrijgbaar met sokkel of poten.
Onderbouw van de kast vermelden!
Meerprijs voor gekleurde bakken (S. 140) 

183,-

Kast met werkplek, Breedte 92,5 cm, hoogte 182,5 cm, diepte 38 cm
Kast met werkplek
Praktische combinatie: boven zijn twee afzonderlijk afsluitbare opbergvakken met elk 1 plank. In het midden op
schrijfhoogte (106 cm) is een stevig vak met klep voor
mappen, schrijfartikelen enz.. Volwassenen kunnen hier
hun werkartikelen opbergen en staande werken of hun
administratie doen. Achter de kastdeuren onderin zijn
twee planken. Deze bieden veel opbergruimte voor spel-,
leer- en werkmaterialen. Afmetingen: B 100 x H 182 x
D 39,4 cm. Moet aan de wand bevestigd worden (zie
montage-instructies).
431116	
Beukenhout
1896,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deur (S. 140)

Fineer naar keuze
Wit
W400
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Beuk
K177

431129	
Fineer

Berk
0001

80,-

1137,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel! Naam decor vermelden!

Hoge kasten, Breedte 92,5 cm, hoogte 182,5 cm, diepte 38 cm
Opmerking

Kasten
Opbergen

De hoge kasten op deze twee pagina‘s moeten aan de wand gemonteerd worden (zie
montagehandleiding).

Hoge schappenkast
1 tussenwand, 2 vaste legboHoge schappenkast
1 vaste legbodem, 5 legplanken.  dems, 6 legplanken.

942,-
431005	

838,- 431006	
Enkel verkrijgbaar met sokkel!

Move-upp kastwand 5
Afmetingen: B 277,5 x H 182,5 x D 38 cm. 
439983	


Hoge kast met

Hoge kast met

dubbele deur

3655,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!

2 deuren, 1 vaste legbodem, 5
legplanken. Opmerking: achter
de deuren passen geen materiaalbakken. 
431110	
Deuren onbehandeld 

Hoge kast met

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren33,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren33,-

dubbele deur

2 deuren, 1 vaste legbodem, 5
dubbele deur
legplanken. Opmerking: achter
2 deuren boven, 1 vaste legbo- de deuren passen geen matedem, 5 legplanken.
riaalbakken. 
431114	
Deuren onbehandeld  431105	
Deuren onbehandeld
1148,-
1263,-

1298,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Hoge kast met 4 deuren
2 vaste legbodems, 4 legplanken.
Opmerking: achter de deuren
passen geen materiaalbakken. 
431108	
Deuren onbehandeld 

Hoge kast
4 deuren, 1 vaste legbodem, 5
legplanken. Opmerking: achter
de deuren passen geen materiaalbakken. 
431107	
Deuren onbehandeld

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 65,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 65,-

1355,-

1401,-

33,5 cm

43,7 cm

Eigendomskast
5 afsluitbare vakken. Afmetingen: B 39,4 x H 182,5 x D 38 cm.
Hoge schappenkast
Hoge kast met 5 deuren
Deurbeslag links,
2 deuren, 3 vaste legbodems, 3 Hoge kast
5 afsluitbare eigendomsvakken, 431151	
deuren onbehandeld
legplanken. Opmerking: achter 2 deuren, 8 lades. Opmerking:
5 open vakken. Opmerking: achde deuren passen geen mate- achter de deuren passen geen Hoge kast met laden
ter de deuren passen geen ma(niet afgeb.) 1148,-
riaalbakken. 
teriaalbakken. 
materiaalbakken.
8 lades, 2 legplanken. 
431152	
Deurbeslag rechts,
431111	
Deuren onbehandeld
431150	
Deuren onbehandeld
431113	
Laden en deuren
431121	
Laden onbehandeld
deuren onbehandeld

1121,-

1413,-
onbehandeld 1815,-

1585,-

1148,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 33,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 106,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 73,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 80,-

Zonder decoratie!

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren 80,-
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Reksysteem
Losse elementen
B
A

B

C

A Rekframe
Afmetingen: H 142,5 x D 38 cm.
440000	


229,-

B Constructiebodem
Afmetingen: B 92,7 x D 38 cm.
440010	


64,-

C Legplank
Afmetingen: B 92,7 x D 38 cm.
440020	


63,-

D Diagonale versterking
voor B 92,7 cm.
440030	


32,-

D
C

B
Opmerking
Rekcombinatie 1
Incl. 24 materiaalbakken (artikelnr. 471605). 
Afmetingen: B 289,9 x H 142,5 x D 38 cm.
439980	


3563,-

 er stabilisatie van de rekken heeft u steeds
T
twee constructie bodems – een voor boven
en een voor beneden – en een diagonale
versterking nodig.

 toelen
S
vanaf pagina 57.

Rekcombinatie 2
Afmetingen: B 286 x H 142,5 x D 38 cm.
439981	
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3655,-

Materiaalbakken
om zelf vorm te geven

Kasten
Opbergen

· Eigendomsplaatjes
vormgeven en achter
het acrylfront steken

Materiaalbak om zelf vorm te geven
De ruime bak biedt plaats voor papier, boeken of documenten in A4-formaat. In het acrylfront kunnen zelf
vormgegeven eigendomsplaatjes (artikelnr. 092309,
a.u.b. extra bestellen.) worden gestoken. Daarvoor moet
alleen de greep worden afgeschroefd. De materiaalbak
is dus snel ‚omgebouwd‘ als hij van eigenaar wisselt.
Materiaal: berkenhout massief, acryl.
Afmetingen: B 29 x H 15 x D 35 cm.
471115	

85,-

Kast (artikelnr. 433005) op pag. 139.

Materiaalbakken

Textielboxen met
praktische handgrepen

Herkenningsplaatjes
op pagina 169.

Materiaalbak met acrylpaneel
Materiaal: berkenhout massief. Afmetingen: B 18 x H 15
x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 16 x H 14 x D 33 cm.
471400	

79,-
Eigendomsbak
Materiaal: berkenhout massief. Afmetingen: B 29 x H
7 x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 27 x H 6 x D 33 cm.
471605	

37,-
Meerprijs voor gekleurde bakken

Textielboxen in 2 maten
Zo licht als een veertje, maar toch stabiel dankzij de
kunststoflagen in de bodem en de zijwanden. Textielgrepen aan twee zijden vergemakkelijken het uit de
kast trekken of transporteren. Als de boxen niet nodig
zijn, kunnen ze plat worden opgevouwen. Materiaal:
outdoorstof van 100 % polyester, kunststof binnen-
platen. Afmetingen: H 15 x D 33 cm.
056539	
B 18 cm, lichtblauw/blauw
23,-
056895	
B 18 cm, geel/oranje
23,-
056896	
B 18 cm, licht groen/groen
23,-
056898	
B 29 cm, blauw/lichtblauw
27,-
056899	
B 29 cm, geel/oranje
27,-
056900	
B 29 cm, licht groen/groen
27,-

10,-

Materiaalbak
Materiaal: berkenhout massief. Afmetingen: B 18 x H
15 x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 16 x H 14 x 33 cm.
471005	

54,-
Meerprijs voor gekleurde bakken

10,-

Materiaalbak
Materiaal: berkenhout massief. Afmetingen: B 29 x D
35 cm. Bak-binnenmaten: B 27 x H 11/14 x D 33 cm.
471615	
H 12 cm (niet afgeb.)
55,-
471105	
H 15 cm
56,-
Meerprijs voor gekleurde bakken

Materiaalbak met acrylpaneel
Materiaal: berkenhout massief. Afmetingen: B 29 x H 15
x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 27 x H 14 x D 33 cm.
471500	

91,-

10,-

Materiaalbak met gatenplaat
Kleur gatenplaat vermelden! Materiaal: berkenhout
massief. Afmetingen: B 18 x H 15 x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 16 x H 14 x D 33 cm.
471205	

79,-
Kleur gatenplaat vermelden!

Materiaalbak met gatenplaat
Kleur gatenplaat vermelden! Materiaal: berkenhout
massief. Afmetingen: B 29 x H 15 x D 35 cm. Bak-binnenmaten: B 27 x H 14 x D 33 cm.
471305	

91,-
Kleur gatenplaat vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw

kan

-Materiaal- en Eigendomsbak
(optionele gegevens)

Beitskleuren voor gekleurde materiaalbakken

Tapijtvriendelijke bodem

Zonder nadere vermelding leveren wij u berken onbehandeld.

De onderzijde van de materiaal-
bakken worden voorzien van 
geluiddempend materiaal dat 
bovendien krassen op de onder
grond voorkomt. Tapijtkleuren 
al naargelang de voorraad.

WEIS
Wit

GELB
Geel

MAIS
Maïs

ROT
Rood

HEGR

Lichtgroen

HBLA

Lichtblauw

Zonder decoratie!

Tapijtvriendelijke bodem
TSTR.
Op meerprijs
letten: 11,–
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Ruimtewonderkasten, Breedte 92,5 cm, hoogte 182,5 cm, diepte 60 cm

10 Jaar

Garantie
Berkenhout

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

move•upp Kastwand 10
Benodigde ruimte: B 279 x H 242,5 x D 60 cm.
439972	

7816,-

Hoge kast met dubbele deur
Hoge kast met dubbele deur
2 deuren, 4 legplanken.
2 deuren, 1 tussenwand, 2 vaste legbo431160	
Deuren onbehandeld 1493,- dems, 6 legplanken. 
431161	
Deuren onbehandeld 1700,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Materiaalkast
2 deuren, 3 rolplanken, 5 vaste legbodems. 
431210	
Deuren onbehandeld
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren
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Hoge kast met dubbele deur
Schema- en puzzelkast
2 deuren, 1 vaste legbodem, 7 legplanken. 2 deuren, 7 rolplanken, 4 vaste legbo431162	
Deuren onbehandeld 1758,- dems. 
431200	
Deuren onbehandeld 2528,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Rolwagen-/materiaalkast
2 deuren, 1 vaste legbodem, 2 legplanken, 2 rolwagens.
1953,- Breedte 92,5 cm, hoogte182,5 cm, diepte60 cm; Rollwagen B 39,4 x H 92 x D 48,7 cm.
Deuren onbehandeld
2218,-
55,- 431220	
Enkel verkrijgbaar met sokkel! Materiaalkarren afzonderlijk
bestellen!
Meerprijs voor gekleurde deuren
55,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Gymnastiekkast
2 deuren, 3 rolplanken, 2 vaste legbodems. 2 sleuflijsten
voor hit ophangen van max. 14 gymnastiekknotsen.
431180	
Deuren onbehandeld
2068,-
Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren

55,-

Opzetkasten, Breedte 92,5 cm, diepte 60 cm

Kasten
Opbergen

Diepte 38 cm

Opzetkast met dubbele deur
2 deuren, 1 legplank. 
Afmetingen: H 60 cm. Breedte 92,5 cm,
diepte 60 cm.
431900	
Deuren onbehandeld 689,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

Opzetkast voor papier
7 legplanken. 
Afmetingen: H 99 cm. Breedte 92,5 cm,
diepte 60 cm.
439507	

1063,-

32,-

Opzetkast met dubbele deur
2 deuren, 1 legplank. Voor deze opzetkasten mogen alleen onderkasten met sokkel
worden gebruikt. 
Afmetingen: B 92,5 x H 60 x D 38 cm.
432900	
Deuren onbehandeld 574,-
32,-

Meerprijs voor gekleurde deuren

Onderkaste, Breedte 92,5 cm, hoogte 84 cm, diepte 60 cm

Papierkast
5 legplanken.
439500	


Kast met dubbele deur
2 legplanken.
942,- 439520	
Deuren onbehandeld

Enkel verkrijgbaar met sokkel!

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren

Papierkast
6 laden.
1006,- 439511	
Laden onbehandeld

1528,-

Enkel verkrijgbaar met sokkel!
Meerprijs voor gekleurde deuren

55,-

32,-

Hangkasten, Breedte 92,5 cm, hoogte 44 cm, diepte 38 cm
Nog meer bergruimte! De beide hangkasten kunnen aan de wand bevestigd worden,
precies op de hoogte die u handig vindt!
Boven hoofdhoogte van de kinderen zijn de
materialen veilig voor nieuwsgierige handjes. Naar keuze kunnen de schapkasten ook
lager worden aangebracht, zodat de kinderen zelfstandig hun speelgoed kunnen
pakken. Er blijft dan meer ruimte over om
te spelen.

Move-upp tafel
vanaf pagina 84.

veilige bergruimte
en meer speeloppervlak

met schuifdeuren
en greepuitsparingen

Hangkasten
1 legplank. 
432990	
open
432991	
met 2 schuifdeuren
Meerprijs voor gekleurde deuren

362,-
546,-
32,-

Zonder decoratie!
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10 Jaar

Garantie

· aantrekkelijke presentatie dankzij planken

Berkenhout

· boeken op kinderhoogte
· makkelijk te vervoeren
en veilig staan dankzij
4 wieltjes met rem

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

achterzijde

De draaibare bibliotheek
Boekenkast
De open presentatie van boeken zet de kinderen aan
tot lezen. Zelfs prentenboeken van groot formaat
passen in de schuine legvakken. De legplanken aan
de achterzijde bieden nog meer opberg ruimte voor
boeken, tijdschriften, cd‘s of spellen. Op vier wielen.
457040	

845,-

voorzijde
Andere meubels van berken
vanaf pagina 196.

a an

b e id e

z ij d e n t e g e b r ui k

en!

Themawagens

voorzijde

achterzijde

Te gebruiken als
creatiefwagen,
therapiewagen,
motoriekwagen,
muziekwagen,
boekenwagen...
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Individueel te gebruiken
De themawagen biedt veel ruimte voor materialen, bijv.
instrumenten, en is geschikt als mobiele bergplaats voor
allerlei toepassingen, bijv. muziek, handwerken, sport.
Met zijn vier geremde wielen is de wagen in een wip
op de plaats waar hij nodig is, maar desgewenst ook
standveilig. De voorzijde heeft diepere legplanken, de
achterzijde kleine boorgaten om schapjes of houders aan
te brengen. Voor de individuele indeling van de achterzijde zijn allerlei accessoires verkrijgbaar. Met 4 verschillende
tussenschotten. M
 ateriaal: Berkenhout. Afmetingen: B 100
x H 110 x D 48 cm.
456101	

873,-

Knop
Voor bevestiging aan de achterzijde
(zie motoriekwagen). Van berken en metaal.
473310	


Alle prijzen exclusief BTW.

22,-

Kasten
Opbergen

Rolkisten

Kist op wieltjes
Met 2 openingen als handgreep en 4 vastzetbare wieltjes. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 50 x H 43 x D 40 cm.
457071	

217,-

Kist met ramen

Rolwagens

Rolwagen
met afdekplaten

Op zijn 4 wieltjes, waarvan 2 geremd, is hij snel ter plekke bij elk rollen- en verkleedspel. Materiaal: berkenhout; 5 mm dik acrylglas. Afmetingen: B 50 x H 49 x D 50 cm.
457069	

306,-

Dankzij de handige,
ronde opening kunnen
kleine kinderen het
deksel gemakkelijk openenen sluiten. Eenmaal
gesloten, verschuift het
niet meer. Dan kun je er
zelfs op gaan zitten.

Kast op wieltjes
Met 8 x 2 rails en 4 wieltjes, waarvan 2 vastzetbaar. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 39,4 x H 92 x D 48,7 cm. Bijpassende materiaalbak art.nr. 431220.
431229	

431,-

Rolwagen
Met 2 afdekplaten en 4 wielen waarvan  2 geremd. 
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 76 x H 31 x D 38 cm.
457053	


355,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Muziek-, taal- en knutselkar
Materialenkar met 2 loopwieltjes en 2 wieltjes met
rem voor het opbergen en transporteren van creatieve
materialen, instrumenten en media. Hogere randen op
de in hoogte verstelbare planken zorgen ervoor dat er
niets naar beneden kan vallen. Het bovenste vak heeft 3
flexibel inzetbare onderverdelingen. Afmetingen: B 92,5
x H 90 x D 38 cm.
456130	
Echt berkenhout
643,-
Materiaaldozen afzonderlijk bestellen!

505130	
Decor

528,-

Naam decor vermelden! Materiaalbakken afzonderlijk
bestellen!

039600	
Muziekset, 47 instrumenten

694,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

057097	
Materiaalpakket om te knutselen

400,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar.
Conform verordening (EG) nr. 1272/2008 geldt voor het product geen
etiketteringsplicht.

Kar met
muziekset
Fineer
naar keuze

Berk
0001

Kar met
knutselset

Beuk
K177

Zonder decoratie!
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Blokkenkist

Blokkenkist
Ruime keus bieden de blokkenkisten als ze goed gevuld
zijn: met verschillende blokken, gesorteerd naar kleuren,
maten en vormen. Als de blokkenkist voor andere materialen wordt gebruikt, is dat ook geen enkel probleem!
De kisten zijn uitgevoerd met 4 vloervriendelijke kunststofglijders. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 76 x
H 20 x D 38 cm.
457062	

190,-

Wandschappen

Wandschap in drie breedtes
Het eenvoudige schap past in elke ruimte. Kies de passende breedte of combineer meerdere schappen met
elkaar. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: H 26 x D 22 cm.
120206	
B 60 cm
102,-
120207	
B 80 cm
114,-
120208	
B 120 cm
125,-

Meer over het materiaal
echt berkenhout op pagina125.

Wandrek of
baldakijn

Sierrek
Hangend aan de muur of plafond

Het sierrek laat u de keuze en verandert ook graag af
en toe van plaats. Het is snel gemonteerd dankzij het
handige steeksysteem. Als wandrek of baldakijn – het rek
biedt tal van mogelijkheden. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: 95 x 6 x 6, 95 cm. Incl. bevestigingsmateriaal
voor het plafond (= 4 kettingen met haken) en 4 haken
voor de wandbevestiging, incl. pluggen.
120699	

183,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Dit reksysteem valt op door de kleurrijke achterwanden
van acryl en de talrijke combinatiemogelijkheden. Door de
verschillende hoogtes, de gebogen en rechte lijnen en het
doelgerichte gebruik van de gekleurde achterwanden ontstaan
interessante effecten – ideaal om de ruimte in te delen. Als de
benodigde plaats verandert, verschaffen aanbouwonderdelen

talrijke mogelijkheden voor reorganisatie en uitbreiding. De
nieuwe rekken met geïntegreerde tafel (zie pagina 153) zijn
uiterst handig. Ze zijn geschikt om te spelen, te leren en te
knutselen. En het beste: om plaats te besparen, kunt u onder
de tafel een tweede tafel schuiven.

Kwaliteits- en
functiekenmerken:

10 Jaar

41,8 cm

Garantie
Berkenhout

Materiaal zijdeel: berkenhout
Dikte: 17 mm

Vervaardigd
in Duitsland

extra legbodem mogelijk; in hoogte
verstelbaar in een 3,2 cm-raster

De acryl-achterwanden zijn 3 mm dik en
van voren of achteren monteerbaar.
Extra acrylachterwanden in verschillende kleuren mogelijk. Voor de stabiliteit
van de rekken wordt altijd een
acryl-achterwand per rek bijgeleverd.

Constructiebodem
Materiaal: berkenhout
Dikte: 17 mm
Aanbouwerk, recht,
H 140 cm, inclusief onderbodem
met 2 sokkelplinten, 2 vaste bodems,
1 legbodem en 1 acryl-achterwand

Basisrek, recht,
H 180 cm, inclusief onderbodem
met 2 sokkelplinten, 3 vaste bodems,
1 legbodem en 1 acryl-achterwand

Opmerking: voor het veilig neerzetten verwijzen wij naar onze montagehandleiding

Rudolfo-rekcombinatie 10
Inclusief 5 acryl-achterwanden. Kleuren als afgebeeld. 
Afmetingen: B 175,7 x H 180 x D 35 cm.
122190	


Rudolfo-rekcombinatie 9
Inclusief 5 acryl-achterwanden. Kleuren als afgebeeld. 
Afmetingen: B 219,2 x H 140 x D 35 cm.
1148,- 122189	


1321,-

Niet vrijstaand in de ruimte plannen! Wandmontage vereist!

Zonder decoratie!
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Kasten
Opbergen

Rudolfo Reksysteem

Rudolfo-combinaties:

Rudolfo-rekcombinatie 2
Inclusief 3 acryl-achterwanden. Kleuren
als afgebeeld.
Afmetingen: B 88,7 x H 95 x D 35 cm.
122181	

551,-

Rudolfo-rekcombinatie 5
R udolfo-rekcombinatie 5 Inclusief
4 acryl-achterwanden. Kleuren als afgebeeld. Afmetingen: B 175,7 x H 140 x
D 35 cm.
122185	

1148,-

Rudolfo-rekcombinatie 7
Inclusief 6 acryl-achterwanden. Kleuren
als afgebeeld. 
Afmetingen: B 175,7 x H 180 x D 35 cm.
122187	

1551,-

Rudolfo-rekcombinatie 8
Inclusief 8 acryl-achterwanden. Kleuren
als afgebeeld. 
Afmetingen: B 262,2 x H 180 x D 35 cm.
122188	

2068,-

Niet vrijstaand in de ruimte plannen!
Wandmontage vereist!

Niet vrijstaand in de ruimte plannen!
Wandmontage vereist!

Rudolfo-rek, H 95 cm
Incl. onderbodem met 2 sokkelplinten, 1
vaste bodem, 1 legbodem en 1 achterwand in acryl. Meer achterwanden (artikelnr. 122175) a.u.b. extra bestellen. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: D 35 cm.
122151	
Basisrek, B 45,2 cm
316,-
122161	
Aanbouwrek, B 43,5 cm 247,-

Rudolfo-rek, H 140 cm
Incl. onderbodem met 2 sokkelplinten, 2
vaste bodems, 1 legbodem en 1 achterwand in acryl. Meer achterwanden (artikelnr. 122175) a.u.b. extra bestellen. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: D 35 cm.
122152	
Basisrek, B 45,2 cm
378,-
122162	
Aanbouwrek, B 43,5 cm 298,-

Rudolfo-rek, H 180 cm
Incl. onderbodem met 2 sokkelplinten, 3
vaste bodems, 1 legbodem en 1 achterwand in acryl. Meer achterwanden (artikelnr. 122175) a.u.b. extra bestellen. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: D 35 cm.
122153	
Basisrek, B 45,2 cm
443,-
122163	
Aanbouwrek, B 43,5 cm 344,-

Acrylkleur vermelden!

Acrylkleur vermelden!

Acrylkleur vermelden!

Rek-achterwand acryl
In 4 kleuren en doorzichtig. Voor de vrije
vormgeving van de rekken vanaf H 95 cm.
Materiaal: acryl, 3 mm dik. Afmetingen:
41,5 x 41,5 cm.
122175	

47,-

Legbodem
Materiaal: berkenhout, dikte 17 mm. Afmetingen: B 42 x D 32 cm.
122176	

35,-

Rudolfo-types:

Rudolfo-rek, H 50 cm
Incl. onderbodem met 2 sokkelplinten, 1
vaste legbodem en 1 achterwand in acryl.
Materiaal: berkenhout.
122150	
Basisrek, B 45,2 cm
229,-
122160	
Aanbouwrek, B 43,5 cm 201,-
Acrylkleur vermelden!

Stoffen dozen
Zo licht als een veertje, maar dankzij de kunststof tussenvoering in de bodem en in de
zijwanden erg stevig. Het uitnemen uit de vakken en het verplaatsen gaat eenvoudig
dankzij de stoffen handgrepen aan 2 kanten. Als de dozen niet nodig zijn, kunnen ze
plat samengevouwen worden. Materiaal: outdoorstof van 100 % polyester, kunststof
tussenvoering. Afmetingen: B 40 x H 40 x D 32 cm.
057069	
geel/oranje
40,-
057070	
lichtgroen/groen
40,-

Acrylkleur vermelden!

Alle rekken en rekcombinaties op deze pagina worden
gedemonteerd geleverd!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor Rudolfo-rekken

moet (vereiste gegevens)
Tafelblad

Kies a.u.b. het oppervlak van uw tafelblad uit. Zonder vermelding leveren wij 0001 Berk.

Duropal
0003
Sinaasappel

0002
Zinkgeel

G719
Groen

U739
Aquarelblauw

0004
Blauw

moet (vereiste gegevens)
Acryl
Oranje
ORAN
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opgeven voor de achterwanden!
Geel
GELB

Lichtgroen
HEGR

Blauw
BLAU

Transparant
TRAN

Alle prijzen exclusief BTW.

K188
Lichtgrijs

Voorbeeld

W400
Wit

0001
Berk

Bestelnummer

Bestelmoglijkheden

moet

1 2 2 1 5 3 HEGR
1 2 2 1 9 5 G719
1 2 2 1 7 5 BLAU

Kasten
Opbergen

Plaats besparen, maar dan netjes:
onder de tafels passen tafels tot 64
cm hoog en krukken. Zo ruimt u deze
snel op als ze niet nodig zijn. In een
handomdraai krijgt u zo plaats om te
spelen, te ravotten ...

Rudolfo-rek met tafel:
A

C

De ideale werkplek voor leidsters

B

D

Kinderen kunnen aan de tafels staande
spelen, kleuren ... De stoffen dozen bieden een heleboel opbergruimte.

Rudolfo rek/kast met tafel
Een praktische combinatie van rek bestaande uit een kast en tafel. Kinderen kunnen
aan de tafel staand of zittend spelen. Voor pedagogische professionals is het een
praktische werkplek. Onder de tafel kan plaatsbesparend een kleinere tafel en een kruk
worden opgeborgen van max. 64 cm hoog. Zo blijft er meer (speel)ruimte over voor
andere dingen. De bovenste vakken kunnen worden voorzien van kleurrijke achterwand
van acryl (art.nr. 122175). Opmerking: Rekken met tafel moeten met schroeven aan de
muur bevestigd worden. Het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. De kasten kunnen met andere varianten gecombineerd worden. M
 ateriaal: Echt berkenhout, tafelblad
met Duropal-oppervlak naar keuze stalen frame met poedercoating in RAL 9006. Afmetingen: H 181,2 x D 85 cm; tafelhoogte 76 cm; tafelblad en zijdelen 23 mm sterk.

A 122195	
Rudolfo-rek met tafel, B 88,7 cm, voor 80 x 80 cm grote tafel
B 122196	
Rudolfo-rek met tafel, B 132,2 cm, voor 120 x 80 cm grote tafel
C 431233	
Rudolfo-kast met 2 deuren en tafel,
B 88,7 cm, voor 80 x 80 cm grote tafel

Meerprijs voor gekleurde deuren

D 431234	
Rudolfo-kast met 3 deuren en tafel, B 132,2 cm,
voor 120 x 80 cm grote tafel

Oppervlak van de tafel vermelden!
Meerprijs voor gekleurde deuren

Zonder decoratie!

976,-
1263,-
1263,-
33,-

1608,-
33,-
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Robuust, veelzijdig combineerbaar en overal passend:
in de crèche en de kleuterschool, het kinderdagverblijf,
personeelsruimten ...
– dat is Forminant, ons nieuwe
kast- en rekprogramma.
Tal van elementen in verschillende hoogten, speciale
kasten en boekenmeubels bieden oneindig veel mogelijkheden. Rekken, materiaalkasten en kastfronten bovendien verkrijgbaar in 10 kleuren. U kunt zelf naar hartenlust combineren en kiezen voor een van de vele
kastwanden, scheidingswanden of rekcombinaties.

Rekcombinatie 1

Incl. 2 rolbakken. Benodigde ruimte: B 254,2/297,6 x
H 83,6/186,6 x D 42,5 cm.
341517	

3333,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Kasten
Opbergen

Kast- en rekprogramma’s
in beukenfineer
10 Jaar

Garantie
Beukenfineer

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Zonder decoratie!
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Kwaliteitsoverzicht:
A

K
C
B

H

D

E

L

F
G

M

A	Achterwand 8 mm dik, stabiel,

H	
De bovenbodem wordt op de

B	Corpus van 19 mm dikke, 3-laagse

J

C

K	
Metalen scharnieren met 180° openings

zijwanden geplaatst en verlijmd.

rondom in het corpus gegroefd

spaanplaat met beukenfineer

3-mm-verlijmde stootranden van
massief hout beschermen de meubels

D	
Prettig te hanteren metalen
grepen in 4 uitvoeringen

E

Massieve sokkel

F

Materiaaldikte 19 mm
bij deuren en laden

Hoogte-stelschroeven voor de verffe
ning van ongelijke vloeren (± 10 mm).

hoek. Hoog belastbaar, slijtvast, ruimtebesparend scharnier voor meer vrije
binnenruimte, hoogteverstelling ± 2 mm

L	Metalen bodemdragers grijpen in

de uitfrezing van de legbodem en 		
beschermen de legbodems tegen 		
eruittrekken.

G	Zijelement met laden en stabiel,

metalen raamwerk; geluiddempend
Softclose-systeem met automatische
sluiting.
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J

M	
Aanslagstopper: met rubberring

voor het zacht sluiten van de deur.

Alle prijzen exclusief BTW.

Beuk-echt houtfineer
Kasten
Opbergen

= goede kwaliteit. Warm en gezellig!
Voor veel van onze meubels gebruiken wij echt houtfineer.
Hout heeft een voortreffelijke ecobalans. Een boom is een van
de basiselementen van ons ecosysteem. Hij
beschermt ons klimaat, neemt koolstofdioxide op en draagt op actieve wijze bij tot een
schonere lucht. Bossen zijn de leefomgeving
van talloze dieren en planten en een oase
waar mensen zich kunnen ontspannen. Bij
de aankoop van ons hout zorgen wij er
daarom altijd voor dat het uit duurzame, bosvriendelijke
bosbouw afkomstig is, d.w.z. dat voor een omgehakte boom
minstens een nieuwe boom moet groeien. Enkel dan krijgt het
hout het PEFC-certificaat (programma voor de erkenning van
boscertificeringssystemen). Het inwinnen en gebruiken van
fineer is uiterst efficiënt. Uit een boomstam van 2,4 meter lang
en een diameter van een halve meter kan ca. 300 m² meubeloppervlakte met fineer gemaakt worden.
Bovendien wordt de grondstof met een beperkt energieverbruik verwerkt en volkomen benut: spaanders en andere resten
worden tot spaanplaten samengeperst of voor de energieproductie gebruikt.
Dat zijn de voordelen bij de productie. Ook na het gebruik
heeft hout waarde als energieleverancier bij thermische
verwerking. De verbranding wordt ‘CO2-neutraal’ genoemd
omdat slechts zoveel koolstofdioxide wordt vrijgegeven als de
boom voordien heeft opgenomen.

Voordelen van fineer
· echt hout
· individuele optiek
· warm oppervlak
· duurzaam

· biologisch afbreekbaar
· hernieuwbare grondstof
· gezond woonklimaat

Decor = houtreproductie

Oppervlakte behandeling

Decor is geen echt hout, maar een reproductie.

Voor de bescherming van onze hoogwaardige fineerlagen
gebruiken wij alleen zorgvuldig gekozen lakken op waterbasis:

Het kunststof oppervlak verschilt optisch vaak nauwelijks van
echt hout. Soms spreekt men ook van houtdesign, houtoptiek of houtdecorfolie.
Het gaat echter steeds om een kunststof oppervlak. Wij
gebruiken enkel het duidelijke begrip ‘decor’.
· Reproductie van natuurlijke houtnerven in kunststof
· Productie met hoog energieverbruik
· Koud oppervlak

5 beitskleuren voor kastfronten,
schappen en materiaalbakken
GELB
Geel

HBLA

Lichtblauw

MAIS
Maïs

HEGR

Lichtgroen

ROT
Rood

· oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
· overeenkomstig brandveiligheidsklasse
B1 (moeilijk ontvlambaar)
· Oppervlakken succesvol getest volgens DIN 68861
deel 1 B: dat wil zeggen dat de oppervlakken in contact werden gebracht met verschillende substanties,
bijv. water, boter, desinfectiemiddelen enz. Daar bij vertoonden zij na de voorgeschreven inwerktijd geen veranderingen!

4 acrylruitkleuren
voor kastwanden
GELB
Geel

BLAU
Blauw

ORAN
Oranje

TRAN

Transparant

Zonder decoratie!
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Kast-rek-combinaties

Rekcombinatie 6
Incl. rolbakken. 
Benodigde ruimte: B 143,4 x H 83,6/105,8 x D 49,5 cm.
509605	

1034,-

Rekcombinatie 9
Incl. 2 materiaalbakken. 
Benodigde ruimte: B 151,8 x H 83,6/113,2 x D 49,5 cm.
509608	

1148,-

Rekcombinatie 10
Incl. 2 materiaalbakken. 
Benodigde ruimte: B 186,8 x H 83,6/105,8 x D 49,5 cm.
509609	

1643,-

Rekcombinatie 11
Incl. 4 materiaal- en 3 rolbakken. 
Benodigde ruimte: B 177,4 x H 83,6/105,8 x D 49,5 cm.
509610	

1873,-

Rekcombinatie 13
Incl. rolbakken. 
Benodigde ruimte: B 110,4 x H 83,6/165,4 x D 49,5 cm.
509612	

1148,-

Rekcombinatie 15
Incl. 12 materiaal- en 2 rolbakken. 
Benodigde ruimte: B 238 x H 143,2 x D 39,4 cm.
509614	

2275,-

Rekcombinatie 18
Incl. 2 rolbakken. Benodigde ruimte: B 151,8 x H 83,6/172,8 x D 49,5 cm.
509617	
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Rekcombinatie 21
Incl. 4 materiaalbakken und 1 rolbakken. 
Benodigde ruimte: B 151,8 x H 83,6/165,4 x D 49,5 cm.
1585,- 509620	


2126,-

Kasten
Opbergen

Combinaties kamerverdelers

Scheidingselement 1
Incl. 4 acrylbakken en 2 materiaalbakken. Benodigde
ruimte: B 186,8 x H 83,6/105,8 x D 49,5 cm.
509650	

2183,-

Scheidingselement 4
Incl. 4 acryl materiaalbakken en 32 eigendomsbakken. 
Benodigde ruimte: B 239,4/170,4 x H 83,6 x D 39,4 cm.
509653	


Scheidingselement 7
Incl. 2 acrylbakken en 4 materiaalbakken. 
Benodigde ruimte: B 258 /233 x H 83,6 /122 x D 39,4 cm.

4114,- 509656	

3080,-

Stoffen dozen afzonderlijk bestellen!

Kastenwand
Gebruiksvoorbeeld met 4
hoge schappenkasten
(artikelnr. 508901 op
pagina 167).

solit:sit-Stoelen
vanaf pagina 66.

Zonder decoratie!
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Bespeelbare Kasten

Wandapplicaties
vanaf pagina 144.

Stoffen bouwstenen 
vanaf pagina 466.

· naar keuze verkrijbaar met of zonder
spiegelwand
· met verhoogde rand voor de eerste
sta- en looppogingen
A Kast voor peuterspeelzaal
2 legplanken. Afmetingen: H 64,5 x D 39,4 cm.
508050	
B 65 cm, zonder spiegel
508160	
B 100 cm, zonder spiegel
508161	
B 100 cm, met spiegel

A

362,-
424,-
493,-

Voorzijde
Achterwand met
spiegel

B

B Kast met planken en rolwagens
E en vaste bodem, twee rolladen. M
 ateriaal: Beukenhoutfineer. Afmetingen: B 100 x H 64,5 x D 39,4 cm.
508162	
achterwand zonder spiegel
608,-
508163	
achterwand met spiegel
689,-
32,-

Gekleurde kast voor een meerprijs 

Periscoopkast

· Door de kast kruipen en

ontdekkingen doen

· Voor spannende

ontdekkingstochten

Periscoopkast met magneetplaat
Als een kind bijvoorbeeld zijn hand voor een spiegel houdt, duikt die
- als door magie - aan de andere kant weer op. De schuine spiegels
in de periscoopkast maken het mogelijk en animeren tot nieuwe
pogingen. De kinderen kunnen zelfs door de kast kruipen en boven uit
het ‚kikkeroog‘ met gewelfd acrylglas kijken. De kast heeft bovendien
aan beide zijden vakken. Met veiligheidsspiegel. 
Afmetingen: B 200 x H 81 x D 60 cm.
525231	

1263,-
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Kasten voor de kinderopvang
Breedte 65 cm, hoogte 64,5 cm, diepte 39,4 cm
10 Jaar

Garantie
Kasten
Opbergen

Beuken houtfineer

GS-keuring

Kwartcirkel kast
Schappenkast, open
1 legbodem. Afmetingen: B 39,4 cm. 1 legplank.
hoogte 64,5 cm, diepte 39,4 cm. Geen 508001	

montage van wielen/rollen mogelijk; alleen voor vaste montage tussen kasten!
508000	

385,-

Vervaardigd
in Duitsland

263,-

Breedte 100 cm, hoogte 64,5 cm, diepte 39,4 cm

Schappenkast, open
2 legplanken.
508100	


Kast met dubbele deur
1 legplank. Achter de deuren passen geen Schappenkast, open
Schappen-/rolbakkenkast
materiaalbakken.
2 legplanken, achterwand met spiegel.
1 legplank, 1 vaste bodem, 2 rolbakken. 
344,- 508102	

459,- 508101	

459,- 508107	

615,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

Schuifdeurkast
1 legplank. Achter de deuren passen
geen materiaalbakken. Verkrijgbaar met
afgebeelde handgrepen. Breedte 100 cm,
hoogte 64,5 cm, diepte 39,4 cm.
508103	

551,–

32,-

Meerprijs gekleurde rolbak 

32,-

Schappenkast, afwisselend open
Schappenkast, afwisselend open 1 x 4 open vakken, 1 x 5 open vakken. Breedte 100
cm, hoogte 64,5 cm, diepte 39,4 cm.
1137,- 508105	

661,-

Brede materiaalkast
Met 6 acryl laden. 
508106	

Gekleurde kast voor een meerprijs 

55,-

52,-

Meerprijs gekleurde laden

32,-

Meerprijs voor gekleurde deuren

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw

-Onderkasten

kan (optionele gegevens)
Beitskleuren

Slot voor draaideuren

voor kastfronten en materialbakken

Voorbeeld

Geel

MAIS
Maïs

Bestelnummer

ROT
Rood

kan

HBLA

Lichtblauw

Op meerprijs letten:

HEGR

5 0 8 1 0 2 GEEL DSS1 LARO

4 wielen LARO

36,-

Lichtgroen

Bestelmoglijkheden
kan
kan

Voor kasten tot 83,6 cm hoogte.
Ook later monteerbaar. Belastbaar
tot 200 kg.

Draaistangslot
DSS1

Zonder nadere vermelding leveren wij u berken onbehandeld.
GELB

Zwenkwielen

Aantal

1

Op meerprijs letten: 30,-

Artikelbeschrijving

			
Zonder decoratie!

Sukprijs €

5 5 7 ,- 

Totaalprijs €

5 5 7 ,161

Onderkasten, Breedte 39,4 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm
10 Jaar

Garantie
Beuken houtfineer

Kwartcirkel kast
Halve kast
2 legplanken. Geen montage van wielen/ 2 legplanken. 
rollen mogelijk; alleen voor vaste monta- 508211	

ge tussen kasten! 
508210	

424,-

GS-keuring

263,-

Vervaardigd
in Duitsland

Onderkasten, Breedte 65 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm

Kast met deuren
2 legplanken. Achter de deuren passen
geen materiaalbakken. 
305,- 508313	

505,-

Schappenkast, open
2 legplanken. 
508301	


Meerprijs voor gekleurde deur (p. 161)  32,-

Materiaalkast
Met 8 laden. 
508314	


Kast met 8 materiaalbakken
1 vaste legbodem, 2 legplanken. Kast-binnenmaten: B 27,5 x H 15 x D 33 cm. 
1298,- 508310	
Bakken onbehandeld 689,-

Meerprijs voor gekleurde laden (p. 161)

37,-

Meerprijs voor gekleurde bakken (p. 161) 73,-

Kast met 8 acryl materiaalbakken
1 vaste legbodem, 2 legplanken. Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 15 x D 33 cm. 
508311	

833,-

Eigendomskast met 16 bakken
1 vaste legbodem, 6 legplanken. Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 5,5 x D 33 cm. 
508312	
Bakken onbehandeld 983,-

Acrylbakken alleen in transparant verkrijbaar!

Meerprijs voor gekleurde bakken (p. 161) 147,-

Onderkasten, Breedte 100 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm

Schappenkast, open
Voor 24 ordners van max. 8 cm breedte. Open kast
1 legplank.
2 legplanken.. 
508400	

328,- 508401	


Kast met deuren
2 legplanken. Achter de deuren passen Brede materiaalkast
geen materiaalbakken.
Met 8 laden. 
508405	

569,- 508424	

Meerprijs voor gekleurde laden (p. 161)
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32,-

Schappenkast
3 legplanken. 
362,- 508402	


Brede materiaalkast
Met 8 acrylladen. 
1137,- 508417	


Meerprijs voor gekleurde laden (p. 161)

Alle prijzen exclusief BTW.

74,-

Schappenkast
1 tussenwand, 4 legplanken.
401,- 508429	


436,-

Schappenkast, afwisselend open
4 vakken aan de voor- en 5 aan de achterzijde. 
1413,- 508418	

677,-

Meerprijs voor gekleurde laden (p. 161)

73,-

Meerprijs voor gekleurde laden (p. 161)

52,-

Kasten
Opbergen

83,6 cm

Onderkast,
Breedte 100 cm, hoogte 83,6 cm,
diepte 39,4 cm

Deur-/schappenkast
In het schap- en deurelement elk
Schappenkast met indeling 2 legplanken. Achter de deur
1 vaste legbodem, 2 laden, 3 passen geen materiaalbakken. 
legplanken. 
508406	
Deur met aanslag
links 
508420	

799,-
535,-
508407	
Deur met aanslag
Meerprijs voor gekleurde laden 23,rechts (niet afgeb.) 

502,-

Deur-/ladekast
4 laden, 2 legbodems, 1 deur
Achter de deur passen geen materiaalbakken. 
508409	

1006,-

Deur-/ladenkast
4 laden, 2 legbodems, 1 deur
Achter de deur passen geen materiaalbakken.
508408	

1006,-

Meerprijs voor gekleurde laden
en deur
53,-

Meerprijs voor gekleurde laden
53,en deur

Schappen-/ladekast
4 laden acryl, 2 legplanken.
508411	
Laden rechts 919,-
508410	
Laden links
(niet afgeb.)
867,-

Deur-/ladekast
4 laden, 2 legplanken, 1 deur.
Achter de deur passen geen materiaalbakken. 
508428	
Deur rechts, laden
onbehandeld 884,-

Deur-/ladekast
4 laden, 2 legbodems, 1 deur
Achter de deur passen geen materiaalbakken.
508427	
Deur links, laden
onbehandeld 884,-

Meerprijs voor gekleurde laden 36,-

Meerprijs voor gekleurde laden 53,-

Meerprijs voor gekleurde laden 53,-

Schappen-/rolbakkenkast
1 legplank, 1 vaste legbodem, 2
rolbakken. 
508423	
Rolbakken natuur

627,-
508419	
Rolbakken acryl
(niet afgeb.) 689,-

Schappenkast driedeling

links

5 legplanken. 
508421	


Meerprijs voor gekleurde rolbakken

32,-

Kast met 12

materiaalbakken

Kast met 16

Meerprijs voor gekleurde bakken

110,-

Meerprijs voor gekleurde bakken

147,-

Kast met 12 acryl

materiaalbakken

4 materiaalbakken

5 legplanken. Breedte 100 cm,
hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm.
459,- Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 15
x D 33 cm.
508422	
Bakken onbehandeld

650,-
Meerprijs voor gekleurde bakken 36,-

Kast met 16 acryl

materiaalbakken

1 vaste legbodem, 2 legplanken.
1 vaste legbodem, 2 legplanken. materiaalbakken
1 vaste legbodem, 2 legplanken. Acrylbakken alleen in helder verBak-binnenmaten: B 27,5 x H 15 1 vaste legbodem, 2 legplanken. Acrylbakken alleen in helder krijbaar. Bak-binnenmaten: B 20 x
x D 33 cm.
Bak-binnenmaten: B 20 x H 15 verkrijbaar. Bak-binnenmaten: B H 15 x D 33 cm. Breedte 100 cm,
hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm.
27,5 x H 15 x D 33 cm. 
508412	
bakken onbehandeld x D 33 cm.

1148,- 508415	

1355,-

965,- 508413	

1098,- 508414	
Acrylbakken alleen in transparant
verkrijbaar!

Schappenkast met

Acrylbakken alleen in transparant
verkrijbaar!

Kast met 24

eigendomsbakken

1 vaste legbodem, 6 legplanken.
Bak-binnenmaten: B 27,5 x H
5,5 x D 33 cm. Breedte 100 cm,
hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm.
508416	
Bakken onbehandeld


1378,-
Meerprijs voor gekleurde bakken

221,-

Kwartcirkel kasten, Hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm
Achterwand aan
de binnenradius

Kwartcirkel kast
4 legplanken. A
 fmetingen: Hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm, buitenradius 91,1 cm, binnenradius
51,7 cm.
508450	

976,-

Scheidingselement 7
Incl. 2 acrylbakken en 4 materiaalbakken. Benodigde ruimte:
B 258 /233 x H 83,6 /122 x D
39,4 cm.
509656	

3080,-
Stoffen dozen afzonderlijk
bestellen!

Zonder decoratie!
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Eigendomskasten,
Breedte 131 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm

· Bakken groter dan A4!

· Vlechtmanden a.u.b. extra bestellen

Eigendomskast met 16 vakken
12 legplanken. Zonder vlechtmanden / textielboxen. 
508500	

666,-

Eigendomskast met 20 bakken
4 vaste legbodems, 16 legplanken, 20 eigendomsbakken.
Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 5,5 x D 33 cm.
508502	
Bakken onbehandeld
1493,-
Meerprijs voor gekleurde bakken 

184,-

Eigendomskast met 28 bakken
28 legplanken, 28 eigendomsbakken, 4 papiervakken.
Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 5,5 x D 33 cm.
508503	
Bakken onbehandeld
1953,-
Meerprijs voor gekleurde bakken 

258,-

Eigendomskast met 32 bakken
28 legplanken, 32 eigendomsbakken. Bak-binnenmaten:
B 27,5 x H 5,5 x D 33 cm.
508504	
Bakken onbehandeld
2103,-
Meerprijs voor gekleurde bakken

294,-

Eigendomskast met 16 bakken
12 legplanken, 16 eigendomskasten. Bak-binnenmaten:
B 27,5 x H 15 x D 33 cm. Geleverd zonder identificatieplaatjes (gelieve afzonderlijk te bestellen.).
508505	
Bakken onbehandeld
1413,-
Grote herkenningsplaatjes extra bestellen!
Meerprijs voor gekleurde bakken 

147,-

Handige scheidingskasten,
Breedte 140 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 39,4 cm

Scheidingskast, open
6 smalle, 2 brede legplanken.
508602	


Scheidingskast met tussenschotten
4 smalle, 3 brede legplanken. Bak-binnenmaten: B 27,5
of 33 x H 15 of 19,8 x D 33 cm. Breedte 140 cm, hoogte
Scheidingskast met 8 materiaalbakken
83,6 cm, diepte 39,4 cm.
6 smalle, 2 brede legplanken. 8 materiaalbakken.
Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 15 x D 33 cm. 
508600	
zonder materiaalbakken
758,-
677,- 508603	
Bakken onbehandeld
1052,- 508601	
met 6 materiaalbakken, onbehandeld 1102,-
Meerprijs voor gekleurde bakken 
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73,-

Meerprijs voor gekleurde bakken 

56,-

Opzetkasten,
Breedte 100 cm, diepte 39,4 cm

Garantie

Hoogte 98,0 cm

Beuken houtfineer

Kasten
Opbergen

Hoogte 59,6 cm

10 Jaar

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Opzetkast met dubbele deur
1 legplank. Achter de deuren passen geen materiaalbakken.
508702	

454,-
Meerprijs voor gekleurde deuren!

32,-

Opzetkast met dubbele deur
2 deuren, 2 legplanken. Achter de deuren passen geen
materiaalbakken. 
508704	

643,-

Onderkasten
op pagina 162.

32,-

Meerprijs voor gekleurde deuren!

Boekenkast –
een perfect scheidingselement

Hangkasten

 et en zonder wieltjes
·M
verkrijgbaar
· Aantrekkelijke presentatie dankzij planken
 oeken op kinder·B
hoogte

A

Achterkant

B
aan beide
zijden te
gebruiken

Voorkant

Meer Boekenkasten
vanaf pagina 196.

Hangkasten
1 legplank. Afmetingen: B 100 x H 59,6 x D 39,4 cm.
508720	
open
508721	
met 2 deuren
Meerprijs voor gekleurde bakken 

309,-
505,-

Boekenkast
3 presentatieplanken voor boeken en tijdschriften en 3 open bergvakken voor spellen
en cd‘s. Materiaal: Beuken-fineer. Afmetingen: B 100 x H 91 x D 48 cm.
525600	
zonder wieltjes
620,-
525601	
met 4 wieltjes (niet afgeb.)
643,-

32,-

Zonder decoratie!
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Middelhoge kasten

10 Jaar

Garantie

Breedte 65 cm, hoogte 122 cm, diepte 39,4 cm

Beuken houtfineer

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Kastwand 4
Incl. 4 acryl materiaalbakken. Benodigde ruimte: B Schappenkast, open
Kast met dubbele deur
130 x H 122 x D 39,4 cm.
5 legplanken. 
3 legbodems. Achter de
509753
1585,- 508800
443,- deur passen geen materiaalbakken. Breedte 65
cm, hoogte 122 cm, diepte
39,4 cm.
508801	

673,-
Meerprijs voor gekleurde
deuren
32,-

Kast met dubbele

Schappenkast
4 legplanken, 1 vaste legbodem. Achterwand onder
hout, boven acryl. 
508819	

585,-
Acrylkleur vermelden!

deuren en acryl achterwand

3 legbodems, achterwand
onder hout, boven acryl.
Achter de deur passen
geen materiaalbakken. 
508818 
758,-

Ordnerkast met dub-

bele deur

Kast met 8 materiaal-

bakken

5 legplanken. Bak-binnenOrdnerkast, open
V
 oor 21 ordners. 2 legplan- maten: B 27,5 x H 15 x D
Voor 21 ordners. 2 leg- ken. Achter de deur passen 33 cm.
geen materiaalbakken. 
planken. 
508810 Bakken
508813	

374,- 508814	

654,- onbehandeld
822,-
Meerprijs voor gekleurde
deuren
44,-

Acrylkleur vermelden!
Meerprijs voor gekleurde
deuren
34,-

Meerprijs voor gekleurde
bakken
74,-

Kast met 8 acryl-

bakken

5 legplanken. Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 15 x D
33 cm. 
508811	

953,-
Acryl-materiaaldoos enkel in
transparant verkrijgbaar!

Breedte 100 cm, hoogte 122 cm, diepte 39,4 cm

Schappenkast, open
5 legplanken.
508820	


Kast met dubbele deur
3 legplanken. Opmerking: achter de deu- Ordnerkast, open
ren passen geen materiaalbakken.
Voor 36 ordners, 2 legplanken.
516,- 508821	

707,- 508822	

Meerprijs voor gekleurde deuren

166

Alle prijzen exclusief BTW.

32,-

Ordnerkast met dubbele deur
V
 oor 36 ordners, 2 legplanken. Opmerking:
achter de deuren passen geen materiaalbakken. 
408,- 508823	

684,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

44,-

Hoge kasten

10 Jaar

Garantie

Breedte 100 cm, hoogte 182 cm, diepte 39,4 cm

Beuken houtfineer

Kasten
Opbergen

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Opmerking
Hoge schappenkast
1 tussenwand, 8 legplanken.
508901	


De hoge kasten op deze dubbele pagina
moeten altijd aan de wand gemonteerd
worden (zie montagehandleiding).

Hoge kast
2 vaste legbodems, 3 legplanken.
735,- 508900	

627,-

Ordnerkast
Voor 36 ordners van max. 8 cm breedte. 2
vaste bodems, 2 legbodems, 2 open vakken boven. Opmerking: Achter de deur
passen geen materiaalbakken. 
508911	

592,-

Schappen-/dubbele deur kast
2 deuren, 4 legplanken, 2 vaste legbodems. Achter de deuren passen geen materiaalbakken. Breedte 100 cm, hoogte
182 cm, diepte 39,4 cm.
508903	

833,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

33,-

Hoge kast met dubbele deur
4 legplanken. Achter de deuren passen Hoge kast met laden
geen materiaalbakken. 
2 legplanken, 8 laden.
508902	

845,- 508913	
Laden onbehandeld
Meerprijs voor gekleurde deuren

32,-

Meerprijs voor gekleurde bakken

1378,-
74,-

Breedte
39,4 cm

Hoge kast met dubbele deur
2 vaste legbodems, 3 legplanken. Achter
de deuren passen geen materiaalbakken.
508904	

953,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

55,-

Hoge kast met dubbele deur
2 vaste legbodems, 8 legplanken, tussenwand. Achter de deuren passen geen
materiaalbakken.
508905	

1086,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

56,-

Eigendomskast
Hoge kast met dubbele deur
5 afsluitbare vakken.
2 legplanken. Achter de deuren passen 508908	
Deur met aanslag rechts
geen materiaalbakken. 
(niet afgeb.)
965,-
508906	

1034,- 508909	
Deuren met aanslag links
Meerprijs voor gekleurde deuren
64,
965,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

Kast met werkplek
P raktische combinatie: boven zijn twee afzonderlijk afsluitbare opbergvakken met elk 1
plank. In het midden op schrijfhoogte (106 cm) is een stevig vak met klep voor mappen,
schrijfartikelen enz.. Volwassenen kunnen hier hun werkartikelen opbergen en staande
werken of hun administratie doen. Achter de kastdeuren onderin zijn twee planken.
 fmetingen: B 100
Deze bieden veel opbergruimte voor spel-, leer- en werkmaterialen. A
x H 182 x D 39,4 cm. Moet aan de wand bevestigd worden (zie montage-instructies).
508915	
Beukenhout fineer
1493,-
Meerprijs voor gekleurde deuren

504915	
Fineer

81,-

1148,-

80,-

2 afsluitbare
opbergvakken
boven

Zonder decoratie!
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Veilig stapelbaar

Materiaal- en eigendomsbakken
Voor 39,4; 65 en 100 cm brede Forminant-kasten en -schappen

Dankzij de kant lopers kunnen alle materiaal- en eigendomsbakken op deze pagina
veilig worden opgestapeld.

Breedte 39,4 cm

Breedte 65/100 cm

Breedte 100 cm

Breedte 65/100 cm

Materiaalbak
V
 oor breedte 39,4 cm. Stapelbaar. B
 innenmaten: B 33 x H 19,8 x D 33 cm. Afmetingen: B 35 x H 20,8 x D 35 cm.
509380	
onbehandeld
60,-

Eigendomsbak
Voor breedte 65/100 cm. Stapelbaar.
Binnenmaten: B 27,5 x H 5,5 x D 33 cm.
Afmetingen: B 29,5 x H 6,5 x D 35 cm.
509385	
onbehandeld
36,-

Materiaalbak
V
 oor breedte 100 cm. Stapelbaar. B
 innenmaten: B 20 x H 15 x D 35 cm. Afmetingen: B 22 x H 16 x D 35 cm.
509370	
onbehandeld
44,-

Materiaalbak
Voor breedte 65/100 cm. Materiaalbak.
Binnenmaten: B 27,5 x H 15 x D 33 cm.
Afmetingen: B 29,5 x H16 x D 35 cm.
509375	
onbehandeld
47,-

Meerprijs voor gekleurde bak 

Meerprijs voor gekleurde bak 9,-

Meerprijs voor gekleurde bak 9,-

Meerprijs voor gekleurde bak 

9,-

Breedte 100 cm

Breedte 65/100 cm

Rolwagen
op pagina 174.

10 Jaar

Garantie

Naamkaartjes
op pagina 169.

Materiaalbak met acrylglas
Voor breedte 100 cm. Stapelbaar. Acrylruiten aan één zijde. Acrylbakken alleen in
onbehandeld verkrijgbaar. Binnenmaten:
B 20 x H 15 x D 33 cm. Afmetingen: B 22
x H 16 x D 35 cm.
509390	

59,-

Materiaalbak met acrylglas
Voor breedte 65/100 cm. Stapelbaar. Acrylruiten aan één zijde. Acrylbakken alleen in
onbehandeld verkrijgbaar. Binnenmaten: B
27,5 x H 15 x D 33 cm. Afmetingen: B 29,5
x H 16 x D 35 cm.
509395	

64,-

Acryl-materiaaldoos enkel in transparant
verkrijgbaar!

Acryl-materiaaldoos enkel in transparant
verkrijgbaar!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw

Beuken houtfineer

GS-keuring
Vervaardigd
in Duitsland

-Materiaal- en eigendomsbakken

kan (optionele gegevens)
Beitskleuren voor gekleurde materiaalbakken

Vloervriendelijke tapijtbodem

Zonder nadere vermelding leveren wij u berken onbehandeld. Natuur.

GELB

Voorbeeld

Geel
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MAIS

ROT

Maïs

Bestelnummer

Rood

kan

HBLA

Lichtblauw

HEGR

Lichtgroen

Bestelmogelijkheden
kan

5 0 9 3 7 0 G E L B TSTR

De onderzijde van de materiaalbakken is voorzien van
geluiddempend materiaal dat
bovendien krassen op de ondergrond voorkomt. Tapijtkleuren al
naargelang de voorraad.
Aantal

			

Alle prijzen exclusief BTW.

1

Artikelbeschrijving

Materialbakken

Vloervriendelijke
tapijtbodem TSTR.
Op meerprijs letten:
11,–

Stuksprijs €

6 4 ,–

Totaalprijs €



6 4 ,–

9,-

Alles opruimen en sorteren
Kasten
Opbergen

Textielboxen
Textielboxen in 2 maten
Zo licht als een veertje, maar toch stabiel dankzij de
kunststoflagen in de bodem en de zijwanden. Textielgrepen aan twee zijden vergemakkelijken het uit de
kast trekken of transporteren. Als de boxen niet nodig
zijn, kunnen ze plat worden opgevouwen. Materiaal:
outdoorstof van 100 % polyester, kunststof binnenplaten. Afmetingen: H 15 x D 33 cm.

056539	
B 18 cm, lichtblauw/blauw
056895	
B 18 cm, geel/oranje
056896	
B 18 cm, licht groen/groen
056898	
B 29 cm, blauw/lichtblauw
056899	
B 29 cm, geel/oranje
056900	
B 29 cm, licht groen/groen

Manden

Materialboxen

Herkenningsplaatjes

Materiaalbox, transparant, Hoogte 7,5 cm
Materiaal: polypropyleen. Binnenmaten: L 28,5 x B
34,5 cm. Buitenmaten: L 31,2 x B 37,5 cm.
038782	

11,-

Zelfhechtende herkenningsplaatjes
Kunststof raampje incl. papierinleg en doorzichtig
schuifraampje (opzij uittrekbaar). 
Afmetingen: 10,5 x 7,4 cm (A7).
092303	
12 stuks
60,-

Materiaalbox, transparant, Hoogte 15 cm
Materiaal: PP. Buitenmaten: B 31,2 x T 37,5 cm.
Binnenmaten: B 28,5 x T 34,5 cm.
038787	

17,-

Naamplaatjes
Kunststofraampjes met witte papierinleg en beschermfolie. Afmetingen: ca. 5,7 x 2 cm. Zonder
schroeven.
092071	
30 stuks
40,-

23,-
23,-
23,-
27,-
27,-
27,-

superstabil

Superstevige opbergmanden
M
 ateriaal: gevlochten Zeegras met stevig draadframe.
Binnenmaten: B 20 / 27 x H 15 x D 35 cm. Afmetingen: H 16 x D 35 cm.
471571	
B 22 cm (niet afgeb.)
21,-
471570	
B 29 cm
25,-

Opbergmanden
De manden zijn weersbestendig, uv-bestendig, kleurvast, licht en dankzij de handgrepen makkelijk te
dragen. Materiaal: Saleen-kunststof, geschikt voor
de afwasmachine daarom zeer hygiënisch. Binnenafmetingen: B 27 x H 15 x D 33 cm. Afmetingen: H
16 x D 35 cm.
471575	
B 22 cm
53,-
471576	
B 29 cm (zonder afbeelding)
53,-

Rolbakken voor
het sorteren en
opbergen

Sorteerbak op wieltjes
De mobiele sorteerbak rolt overal heen waar zijn inhoud
nodig is of waar ‚opruimen‘ op het programma staat. In
een mum van tijd is alles netjes gesorteerd. Hij kan ook
uitstekend worden gebruikt om bewust bouwstenen of
dergelijke te sorteren naar kleur, vorm enzovoort. Met 6
vakken en 4 geremde wieltjes. Materiaal: beukenfineer.
Afmetingen: B 81,2 x H 22,8 x D 54 cm.
125587	

213,-

Zonder decoratie!
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45,7

104,2 cm

Materiaalkast om zelf
samen te stellen

cm

78,1 cm

· praktisch en georganiseerd bewaren
· individueel te vullen met kleine, middelgrote en grote
materiaalboxen (bijpassende etikethouders, zie pagina 171)
· materialen zijn snel binnen handbereik en te verplaatsen
Toepassingsvoorbeelden

met materiaalboxen

Desgewenst met zwenkwielen –
zie pagina 161.

Materiaalkast
Met 4 x 8 rails. 
Afmetingen: B 70 x H 78,1 x D 45,7 cm.
Levering zonder materiaalboxen.
509100	

454,-

Materiaalkast
Met 4 x 8 rails en 2 legplanken. Afmetingen: B 104,2 x H 78,1 x D 45,7 cm.
Levering zonder materiaalboxen.
509102	

604,-

Materiaalkast
Met 6 x 8 rails. Afmetingen: B 104,2 x H
78,1 x D 45,7 cm. Levering zonder materiaalboxen.
509101	

615,-

Materiaalkast
Met 8 x 8 rails. 
Afmetingen: B 138,3 x H 78,1 x D 45,7
cm. Levering zonder materiaalboxen.
509103	

764,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

45,7

cm

75,7 cm

104,2 cm

Rolkasten om zelf
samen te stellen

Mobiele materiaalkast
Met 4 wielen, waarvan 2 geremd, en 6 x 6 rails. Afmetingen: B 104,2 x H 75,7 x D 45,7 cm. Levering zonder
materiaalboxen.
509120	

712,-

Rolwagen
M
 et 4 wielen, waarvan 2 geremd, 2 x 8 rails en bovenblad
met 6 cm hoge rand. A
 fmetingen: B 36 x H 88 x D 49 cm.
Levering zonder materiaalboxen.
509122	

344,-

Rolkast voor materiaalboxen
Met 4 wielen, waarvan 2 geremd, en 8 x 6 rails. Afmetingen: B 138,3 x H 75,7 x D 45,7 cm. Levering zonder
materiaalboxen.
509121	

861,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Robuuste materiaalboxen
in 4 hoogten en 6 kleuren

Materiaal: polypropyleen,
chemicaliënbestendig

Kasten
Opbergen

De materiaalboxen zijn geschikt voor kasten met een diepte van 45,7 cm!
(op pagina 172)
De ribbels voorkomen het weg
glijden op de werkvlakken

Direct
meebestellen
· stapelbaar

2,4 mm wanddikte –
voor het harde dage
lijkse leven

Uitsparing aan de
voorzijde voor zicht op
de inhoud.

De 12 mm dikke glijrand opzij is versterkt
met dwarsstukken– stevig en belastbaar

Deksel voor materiaalboxen
Vooral voor het bewaren van kleine of stofgevoelige
voorwerpen en materialen is het zinvol om de materiaalboxen af te sluiten met het transparante deksel.
Materiaal: PP, chemicaliënbestendig. Dim. : Voor materiaalboxen met B 31,2 x D 42,7 cm.
051281	

8,-

Robuuste materiaalboxen,

Robuuste materiaalboxen,

Robuuste materiaalboxen

Materiaal: PP. Buitenmaten: B 31,2 x
D 42,7 cm. Binnenmaten: B 28,6 x D 39,7 cm.
051183	
transparant
11,-
189144	
rood
11,-
471681	
geel
11,-
051171	
oranje
11,-
471682	
blauw
11,-
051172	
lichtgroen
11,-

Materiaal: PP Kunststof (polypropylen).
Buitenmaten: B 31,2 x T 42,7 cm. Binnenmaten: B 28,6 x T 39,7 cm.
051187	
transparent
17,-
189143	
rood
17,-
471684	
geel
17,-
051173	
oranje
17,-
471685	
blauw
17,-
051174	
lichtgroen
17,-

Buitenmaten: B 31,2 x D 42,7
Binnenmaten: B 28,6 x D 39,7 cm.
051165	
transparant
471688	
blauw
051176	
lichtgroen

Hoogte 7,5 cm

Hoogte 15 cm

Hoogte 22,5 cm

Robuuste materiaalboxen
cm.

23,-
23,-
23,-

Hoogte 30 cm

Buitenmaten: B 31,2 x D 42,7
Binnenmaten: B 28,6 x D 39,7 cm.
051191	
transparent
471691	
blauw
051178	
lichtgroen

cm.

24,-
24,-
24,-

Robuuste materiaalboxen
met etikethouders

Eigendoms bak , hoogte 7,5 cm
Met acryl venster om een etiket achter te schuiven (afzonderlijk bestellen). Op die manier vindt u elke doos snel
terug. De bak is stabiel, robuust en makkelijk schoon te
maken. Hij heeft 12 mm zijsteunen die met dwarsverbindingen versterkt zijn. Ribbels op de onderkant verminderen de wrijving op het werkoppervlak. Materiaal: polypropyleen Buitenafmetingen: B 31,2 x T 42,7 cm.
Binnenafmetingen: B 28,6 x T 39,7 cm.
471692	
blauw
12,-
471693	
felgroen
12,-

Eigendoms bak, hoogte 15 cm
Met acryl venster om een etiket achter te schuiven (afzonderlijk bestellen). Op die manier vindt u elke bak snel
terug. De bak is stabiel, robuust en makkelijk schoon te
maken. Hij heeft 12 mm zijsteunen die met dwarsverbindingen versterkt zijn. Ribbels op de onderkant verminderen de wrijving op het werkoppervlak. Materiaal:
polypropyleen Buitenafmetingen: B 31,2 x T 42,7 cm.
Binnenafmetingen: B 28,6 x T 39,7 cm.
471694	
blauw
19,-
471695	
felgroen
19,-

· bak met etikethouder
· snel vinden van de bak die u zoekt
· voor meer overzichtelijkheid en orde

Zonder decoratie!
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Ruimtewonderkasten, Breedte 100 cm, hoogte 182 cm, diepte 60 cm

Materiaalkast
2 vaste legplanken, 2 legplanken. Breedte
100 cm, hoogte 182 cm, diepte 60 cm.
508950	

1109,-
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Materiaalkast
3 legplanken, 2 vaste legplanken en 3
uittrekbare rolplanken (met rolgeleiders
en veiligheidsstop). Alle planken kunnen
op willekeurige hoogten en in elke volgorde worden aangebracht.
508957	

1528,-

Materiaalkast
Met 8 legplanken en tussenwand. Breedte 100 cm, hoogte 182 cm, diepte 60 cm.
508952	

1321,-

Schema- en puzzelkast
3 vaste legplanken, 1legplanken, 8 rolplanken op metalen rolgeleiders.
508953	

2045,-

Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Materiaalkast
2 vaste legplanken, 6 legplanken. Hier is
plaats voor allerlei soorten knutselmateriaal, zelfs papierformaten tot A3 (zie afb.
boven) of reusachtige materiaalbakken
voor groepsgereedschapsets e.d. (zie afb.
rechts). 
508951	

1298,-

Materiaalkast om zelf samen te stellen
Met 4 x 14 rails, 3 vaste legbodems en 5
legplanken. Levering zonder materiaalboxen. Al naargelang de behoefte van de
leerlingen kan de kast individueel worden
gevuld met materiaalboxen. Breedte 100
cm, hoogte 182 cm, diepte 60 cm.
508958	

1643,-

Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Mmateriaalbakken afzonderlijk bestellen!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Muziekkast met 4 rolbodems
1 vaste legplanken, 4 uittrekbare rolbodems
(met rollengeleidingen en veiligheidsstop).
Onder een middengedeelte met 3 legbodems. Daarnaast 2 sleuflijsten voor het ophangen van maximaal 14 muziekstokjes.
Bak-binnenmaten: B 27,5 x H 9,5 x D 51,5
cm. B
 reedte 100 cm, hoogte 182 cm, diepte 60 cm. Bak-binnenmaten: B 27,5 x H
9,5 x D 51,5 cm.
508956	

1758,-
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

Materiaalkast met 2 rolwagens
De rolwagens kunnen worden gevuld met
materiaalboxen en zo naar de werkplek
worden gereden. Het bovenblad van de
rolwagen heeft een extra hoge rand van
6 cm. Kast met 1 vaste legplanken, 2 legplanken. Levering zonder materiaalboxen.
Breedte 100 cm, hoogte 182 cm, diepte
60 cm; Rollwagen B 36 x H 88 x T 49 cm.
508954	

1815,-
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!
Meerprijs voor gekleurde deuren55,-

BESTELMOGELIJKHEDEN
-Ruimtewonderkasten en Hoge kasten

voor uw

kan

(optionele gegevens)

Beitskleuren voor kastfronten en materiaalbakken
Zonder nadere vermelding leveren wij u berken onbehandeld.

GELB
Geel

Meerprijs voor gekleurde deuren55,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Maïs

ROT
Rood

HEGR

Lichtgroen

HBLA

Lichtblauw

Slot voor draaideuren
Op  meerprijs  letten: 37,-

Draaistangslot
DSS1

Voorbeeld

Gymnastiek kast
2 legplanken, één daarvan met opstaande rand voor ballen; 2 uittrekbare rolplanken met verstelbare vakindelingen; 1 uittrekbare rolplank
met eronder geschroefde hoepelhouder en hakenlijst met 12 haken; 2
sleuflijsten voor het ophangen van max. 14 gymnastiekknotsen. Aan
de deuren houders voor max. 12 gymnastiekstokken. Alle rolplanken
lopen op rolgeleiders met veiligheidsstop. Breedte 100 cm, hoogte 182
cm, diepte 60 cm.
508955	

1815,-

MAIS

Bestelnummer

kan

Bestelmogelijkheden
kan

5 0 8 9 5 0 MAIS DSS 1

Aantal



1

10 Jaar

Garantie

Kasten
Opbergen

Beuken houtfineer

GS-keuring
Vervaardigd
in Duitsland

Kastwand 2
Benodigde ruimte: B 300 x H 241,6 x D 60 cm.
509751	

6149,-

Combinatievoorbeeld
De opzetkast past ook op
de open papierkast en de
kast met dubbele deur

Opzetkasten
Breedte 100 cm, hoogte 59,6 cm, diepte 60 cm

Opzetkast, open
3 legplanken. 
509020	


Opzetkast met dubbele deur
Opzetkast open
1 legplank. 
Tussenwand doorlopend, 8 legplanken.
505,- 509021	

592,- Breedte 100 cm, hoogte 59,6 cm, diepte
60 cm.
Meerprijs voor gekleurde deuren
32,509023	
H 98, 59,6 cm
833,-

Onderkasten
Breedte 100 cm, hoogte 83,6 cm, diepte 60 cm

Papierkast
6 open vakken, 5 legplanken. 
509000	


Kast met dubbele deur
2 legplanken.
6 54,- 509001	

Meerprijs voor gekleurde deuren

Papierkast
6 laden.
677,- 509002	
Diepte 60 cm
32,- 509003	
Diepte 70 cm

1263,-
1470,-

Meerprijs voor gekleurde lade

Zonder decoratie!

55,-
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Reksysteem

A

A
E

Ter stabilisatie van de rekken heeft u
steeds twee constructiebodems - een
voor boven en een voor beneden – en een
diagonale versterking nodig. Voor hoge
rekken is ook een constructiebodem in het
midden vereist.

 et achterwand 83,6 cm,
m
en 3 breedten

C

 et rolwagen in 2 hoogm
ten en 3 breedten

D

 telschroeven 2 cm in
S
hoogte verstelbaar.

E

Flexibel dankzij de
schroefverbinding:
de rekelementen kunnen
steeds weer opnieuw
geschroefd worden.
Dankzij de rasterboring
kunnen de planken steeds
met een tussenafstand van
3,2 cm verzet worden

F

D

Opmerking

B

B
C

 et open rekconstructie
m
van massief hout, in 3
hoogtes en 5 beitskleuren
of onbehandeld

F

 et rolplank van massief
m
beuken, met metalen rolgeleiders in 3 breedten

Rekcombinatie 22
Incl. rolback en 6 materiaalbakken. 
Benodigde ruimte: B 273 x H 83,6/143,2/182 x
D 39,4 cm.
509621	

2275,-

De onderdelen

A

D
C

B
Constructie bodem
Met rekverbinders. Afmetingen: D 38,4 cm, hoogte 2 cm.
509240	
B 39,4 cm
43,-
509241	
B 65 cm (niet afgeb.)
45,-
509242	
B 100 cm
55,-
Rek frame
Material: beuken - massief hout. Diepte: 39,4 cm.
509206	
H 83,6 cm
97,-
509207	
H 143,2 cm
132,-
509208	
H 182 cm
155,-

Schap-/rek-achterwand
Hoogte: 83,6 cm. Dikte: 1,3 cm.
509450	
voor B 39,4 cm
509451	
voor B 65 cm
509452	
voor B 100 cm

Legplank
Met plankhouders. Afmetingen: D 38,4 cm, hoogte 2 cm.
voor B 39,4 cm
36,-
68,- 509460	
voor B 65 cm
40,-
87,- 509461	
voor B 100 cm
51,-
102,- 509462	

Meerprijs voor gekleurde Rek frame16,-

E
Gevel
Materiaal: beuken - massief hout.
509225	
voor B 39,4 cm; afm.: B 44,5 x H 26,2 x D
49,5 cm
190,-
509226	
voor B 65 cm; afm.: B 69,9 x H 33,6 x D 49,5
cm
224,-
Meerprijs voor gekleurde uitvoering

F

Sokkel
Afmetingen: D 38,4 cm, hoogte 6,5 cm.
509310	
B 39,4 cm
509311	
B 65 cm
509312	
B 100 cm

Diagonale steun
Ter stabilisatie van de rekken. Afmetingen: B 2 cm, dikte
59,- 0,5 cm. 1 set met 2 stuks.
voor B 39,4 cm
28,-
76,- 509320	
voor B 65 cm
31,-
93,- 509321	
509322	
voor B 100 cm
36,-

16,-

Rolwagen, laag
Rolwagen, hoog
Met zwenkwielen. Afmetingen: H 31 x D 32 cm.
Met zwenkwielen. Afmetingen: H 40,6 x D 32 cm.
509410	
B 32,4 cm voor rekbreedte 39,4 cm
144,- 509412	
B 32,4 cm voor rekbreedte 39,4 cm
148,-
509411	
B 58 cm voor rekbreedte 65 cm
167,- 509413	
B 58 cm voor rekbreedte 65 cm
171,-
509414	
B 45,8 cm voor rekbreedte 100 cm
155,- 509415	
B 45,8 cm voor rekbreedte 100 cm
160,-
Meerprijs front in kleur 
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16,-

Meerprijs front in kleur 

Alle prijzen exclusief BTW.

16,-

Fineer
naar keuze

Maple
0001

Kasten
Opbergen

Opbergkasten
Beuk
K177

Muziek-/Taal- en knutselkar
Deze materiaalkar kan op tal van manieren worden gebruikt. Hij kan bijv. gevuld worden met muziek- of knutselmateriaal of materiaal voor de taalontwikkeling.
Beide planken hebben een wat hogere rand zodat vooral
tijdens het rijden niets kan vallen. De hoogte van de
planken is variabel instelbaar. Boven is er een vak met 3
flexibel te plaatsen indelingen. Bovendien is er in de kar
plaats voor max. 3 materiaalbakken (met een breedte van
29 cm) naast elkaar. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 90 x D 38,1 cm. Met 4 wieltjes, waarvan 2 vastzetbaar.
509130 Echt beukenhoutfineer
620,-

Kar met
knutselset

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

505130

Fineer

528,-

Naam decor vermelden! Materiaalbakken afzonderlijk
bestellen!

039600	
Muziekset voor muziekkar,
47 instrumenten

694,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

057097	
Materiaalpakket om te knutselen

400,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. Conform verordening (EG) nr. 1272/2008 geldt voor het
product geen etiketteringsplicht.

104,8 cm

 ankzij 12 wieltjes (waaronder 4 wieltjes met
·D
rem) makkelijk te openen, sluiten en verplaatsen
·P
 apiervak met rand van acrylglas
· Aluminium stangen zodat er niets uit
kan vallen
· Met schappen waar materiaalbakken
in passen
·V
 akgrootte kan zelf bepaald worden met
behulp van de scheidingswanden

Kar met
muziekset

Inklapbare kast
Als de kast dicht is, is alles goed opgeborgen. Maar open
de twee zijdelen en de overzichtelijk opborgen inhoud is
makkelijk toegankelijk. In het opzetstuk zijn veelgebruikte materialen zoals pennen, scharen en borstels altijd
bij de hand - ook als de kast dicht is. De inklapbare kast
kan indien gewenst uitgebreid worden met de houten
materiaalbakken (berken, art.nr. 471105; beuken, art.nr.
509375). Materiaal: kwalitatief spaanplaat van 3 lagen
met decoratieve coating Afmetingen: gesloten B 72,2
x H 104,8 x D 90,2 cm, geopend B 147,8 x H 104,8 x
D 46,4 cm. Levering zonder houten materiaalbakken en
materiaalbakken.
379547	

1114,-

Zonder decoratie!
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KLEINE KUNSTENAARS IN ACTIE
Emilia en Jakob hebben plezier met kleuren. Veel plezier! Ze zijn benieuwd hoe de
afzonderlijke tinten zich mengen wanneer
ze deze met hun vingers vermengen. En
als Jakob voor de schilderspiegel staat,
kan hij zijn spiegelbeeld versieren met
kleuren. Emilia kijkt goed wat Jakob doet
en wil het daarna ook proberen. Giechelend staan de twee voor het gladde
oppervlak en samen schilderen ze een
kleurrijke ‚emiliajakob‘.

CREATIVITEIT

Meer daarover helemaal vooraan in de
catalogus.

Ontwikkeling en ontwerp van

Vloer-schildersezel
Een ronduit ‚glanzend‘ idee. Als deze bijzondere schildersezel op de grond staat, kunnen de kinderen op het
glanzende vlak zitten en naar hartenlust knoeien en
schilderen met verf. Ze kunnen zichzelf beschilderen,
direct op het metalen vlak of ook heel gewoon op papier
schilderen. Omdat het metalen vlak magnetisch is, kunnen de papiervellen met magneten bevestigd worden. Als
de schildersezel met de bijbehorende lijst aan de wand
wordt bevestigd, lijkt hij dankzij de blank gepolijste
staalplaat op een reusachtige spiegel. Daarin kunnen de
kinderen hun spiegelbeeld bekijken en met verf natekenen of beschilderen. Materiaal: lijst van berkenhout,
gepolijste staalplaat. Afmetingen: B 120 x D 80 x H/D 7,4
cm. Levering incl. hanglijst voor wandmontage.
127782	

539,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Reusachtige tekenwand
200 cm

Kasten
Opbergen

· afwasbaar schilderoppervlak van witte kunststof
· plankjes afneembaar en
afwasbaar
· extra diepe bekerhouder

100 cm

Reusachtige tekenwand
Aan de 2 meter brede wandschildersezel kunnen
meerdere kinderen naast elkaar tekenen en schilderen. Als de kunstwerken klaar zijn, fungeert de wand
als expositieoppervlak. Met 3 uitneem- en afwasbare kunststofplanchetten, 1 bergvak en wandmontage. Kleur van de schappen volgens de voorraad.
afwasbare kunststofplanchetten en 1 bergvak. Materiaal: berkenhout, afwasbaar teken-/ schildervlak
met kunststofcoating. Afmetingen: B 200 x H 123 x
D 26 cm; teken-/schildervlak 200 x 100 cm.
127761	

833,-

Houder voor papierollen

Reusachtige papierrolhouder

· s tabiel frame van echt
berkenhout

Wandhouder voor papierrollen

Wandhouder voor papierrollen met afscheurmogelijkheid. ... met scheurrail. Passend voor papierrol
(artikelnr. 072078). Materiaal: beukenhout. Inclusief
bevestigingsmateriaal. Afmetingen: B 68  x H 14 x
D 11 cm.
072079	

53,-

Direct
meebestellen
Rollen tekenpapier voor wandhouder
Voor wandhouder. Houtvrij tekenpapier, 80 gram per
vierkante meter. Breedte ca. 50 cm.
072078	
wit 50 m
16,-

Reusachtige papierrolhouder
Ronduit reusachtig. In deze papierrolhouder passen papierrollen met een maximale breedte van maar liefst
104 cm. Met scheurrail. Materiaal: massief berken. Afmetingen: B 114 x H 28,5 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
120008	

155,-
Direct
meebestellen
Perfect voor het tekenen van contouren
De rol is zo breed dat kinderen zelfs op het afgerolde papier kunnen gaan liggen om hun contouren te laten
natrekken. 80 g/m², houtvrij, wit. Rolbreedte: 91,4 cm.
072929	
50 m
29,-

Zonder decoratie!
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Schildersezels
beide kanten onafhankelijk van elkaar traploos in de hoogte instelbaar

stevige scharnieren

gemakkelijk in
hoogte verstelbaar
door begeleiders

plaatsbesparend
opvouwbaar

afwasbaar tekenoppervlak van
witte kunststof, verwijderbaar

grendel voor het vastzetten
van beide helften van de
schildersezel

synthetisch touw
verhindert dat
de schildersezel
ongecontroleerd opent

plankje met twee
extra diepe houders voor bekers



plankje kan 
verwijderd worden
om te reinigen

stabiel frame van massief
beukenhout

In hoogte verstelbare ezels
Twee kinderen van verschillende grootte kunnen tegelijkertijd schilderen op deze in hoogte verstelbare ezel. De
oppervlakken zijn afwasbaar en kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd. Schilderpapier kan erop
worden bevestigd met clips of plakstrips. De praktische legplanken hebben elk twee extra diepe houders voor
waterbekers en veel ruimte voor pennen, penselen, enz. Materiaal: massief beukenhout, afwasbare schilderoppervlakken van witte kunststof. Afmetingen van de schilderoppervlakken: 70 x 62 cm (tot DIN A2).
128303	
Voor 1,5– 6 jaar; B 70 x D opgesteld 73 cm, D ingeklapt 43 cm, H verstelbaar van 85– 131 cm (bovenkant schilderoppervlak)
574,-
128305	
voor 1,5 – 16 jaar; B 70 x D opgesteld 96,13 cm, D ingeklapt 43 cm, H verstelbaar van 87 -182 cm
(bovenkant schilderoppervlak)
631,-
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Schildersezel - 3 – 6 jaar
Plaatsbesparend met 2 schilderoppervlakken Na het
schilderen, klapt u de ezel eenvoudige samen. De
kunststofplankjes voor schilderbenodigdheden hebben twee bekerhouders en kunnen verwijderd worden
om ze grondig schoon te maken. Materiaal: beukenhout, afwasbaar schilderenoppervlak van witte kunststof Afmetingen: B 70 x H 104 x D 35 cm (gesloten),
77,5 cm (opgesteld), schilderoppervlak B 70 x H 62
cm (tot DIN A2).
127625	

420,-

B

Kasten
Opbergen

A
C

A Schilderwand
Eindeloos teken- en schilderplezier. P apierrol (artikelnr. 072078) aanbrengen, papier
onder de rails bevestigen en de pret kan beginnen. En – als het blad vol is: gewoon
afscheuren of het papier voor een ‚lang kunstwerk‘ verder afrollen. Materiaal: beuken massief, achterwand van hardvezelplaat. Met kunststofplanchet voor teken- en
schildermateriaal en met 2 klemrails (scheurrails). Inclusief bevestigingsmateriaal.
Afmetingen: B 68 x H 119 cm. Kleur van de plank volgens de voorraad.
120002	

344,-
Direct
meebestellen
B Set wasknijpers
Materiaal: kunststof. Kleur al naargelang de voorraad.
133056	
40 stuk

27,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

C Rollen tekenpapier voor wandhouder
Voor wandhouder. Houtvrij tekenpapier, 80 gram per vierkante meter. Breedte ca.
50 cm.
072078	
wit 50 m
16,-

Meervoudige
schildersezel

Schildersezel voor aan
de muur

Ontwikkeling en ontwerp van

Meervoudige schildersezel
De 3 schildersezels zijn door verbindingsbouten stevig met elkaar verbonden en geven elkaar steun. Het licht
hellende afwasbare schilderoppervlak van elke schildersezel is dankzij de gaten in het frame probleemloos in
hoogte verstelbaar, zodat meerdere kinderen van 2 tot 16 jaar tegelijkertijd kunnen schilderen. Elke schildersezel
heeft een kunststof bak met 2 bekerhouders. M
 ateriaal: Massief beukenhout met afwasbare schilderoppervlakken
van witte kunststof. Afmetingen van individuele schildersezels: B 70 x D 35 cm, hoogte verstelbaar van 87 – 182
cm, schilderoppervlak 70 x 62 cm (tot A2-formaat).
128326	
3-delig
1148,-

Schildersezel voor aan de muur
Met een wit, afwasbaar schilderoppervlak en een
afneembare plank voor kwasten en dergelijke. Materiaal: schilderoppervlak en plankje van kunststof,
frame van beukenhout Afmetingen: B 70 x H 69 x D
34 cm. Inclusief montagemateriaal.
128329	

224,-

Zonder decoratie!
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Tekeningen bewaren en drogen
3 hoogtes
 wieltjes,
4
daarvan 2 vastzetbaar
 ittrekbaar rooster,
u
gemakkelijk te reinigen

C
B
A

Mobiele droogwagens
Droogwagens voor tekeningen
Mobiele droogwagens voor tekeningen Deze wagen staat altijd klaar om de tekeningen van de kleine kunstenaars te drogen. De wagens hebben stevige loopwieltjes, waarvan 2 met rem. Alle roosters zijn uitschuifbaar en gemakkelijk te reinigen.
Materiaal: stalen buizen resp. staaldraad, gegalvaniseerd, bovenste legplank van
MDF in beukendecor. Afmetingen: B 95 x D 60 cm. Levering als bouwpakket (met
montagehandleiding).

A
B
C

152983	
met 10 droogroosters, hoogte 84,5 cm
152979	
met 15 droogroosters, hoogte 112 cm
152980	
met 25 droogroosters, hoogte 154 cm

421,-
474,-
587,-

Wanddroger voor schilderijen
· Zeer plaatsbesparend
· Inclusief 16
droogroosters
· Voor papieren tot
A3-formaat
· Wandmontage

Schilder-/droogwagen
Hier is alles bij elkaar: ruimte voor het tekenpapier, droogroosters en natuurlijk
het teken- en schildervlak voor de kunstwerken. Hier kunnen zelfs twee kleine
kunstenaars gelijktijdig werken. De diepe planchetten hebben elk een veilige plaats
voor 2 bekers en ander materiaal. De 6 droogroosters kunnen vanaf beide zijden
worden uitgetrokken. Het schap opzij heeft een legplank. Met 4 wieltjes, waarvan
2 met rem. Materiaal: berkenhout, witte kunststof. Afmetingen: B 70 x H 113 x D
81,5 cm, tekenvlak 70 x 62 cm (tot A2). Vanaf 2 jaar.
470722	

781,-
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Droogtoren voor tekeningen met wandbevestiging
Als de droogtoren niet gebruikt wordt, kan deze heel klein opgeborgen worden.
Zonder rooster is de hele toren slechts 7 cm diep. Incl. bevestigingsmateriaal.
Materiaal: hout, metaal. Afmetingen: B 36 (met droogroosters) x H 120 x D 33 cm.
109346	

239,-

D

Kasten
Opbergen

Verplaatsbaar droogrek

D Verplaatsbaar droogrek zonder roosters
Materiaal: sokkel van massief beukenhout, zijwanden
van echt berkenhout. Afmetingen: ca. B 51,1 x H 85 x
D 34 cm.
041580	

206,-

Direct
meebestellen

E Roosters voor droogrekken
Passend bij het houten droogrek, art.nr. 152379, en het
verrijdbare droogrek, art.nr. 041580. 
Materiaal: gepoedercoat metaal. Kleur: wit aluminium.
Afmetingen: H 48,5 x D 33 cm.
351552	
1 stuks
12,-
351553	
5 stuks
47,-
F Schilderborden
Past zowel in artikelnummer 152379 als in artikelnummer 151810. Het kleine glijdstoppen op de onderkant.
Materiaal: mdf, aan beide kanten wit gecoat. Afmetingen: B 48 x T 33 cm.
152653	
1 stuk
10,-
152654	
5 stuks
40,-

E

F

Tafeldroogrek

Mobiel droogrek
Hier kunnen heel veel schilderijen drogen op weinig
plaats. Zowel links als rechts kunnen 10 droogroosters
worden ingeschoven. 10 roosters worden meegeleverd.
Het rek laat zich gemakkelijk dragen aan de handgreep.
Materiaal: zijelementen van berkenhout; staven van
beuken – massief hout. Rekafmetingen: ca. B 51 x H
42 x D 37,5 cm.
152379	

179,-

Zonder decoratie!
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De goed georganiseerde alleskunner
Onderverdeling
flexibel inzetbaar

variabele hoogte

90 cm

beschermrand

,6

92

cm

grote wielen
Fineer naar keuze
Beuk
K177

Maple
0001

Direct
meebestellen

Meer informatie
vanaf pagina 82.

Creatieve kar
In deze materiaalkar kunt u creatieve materialen of ons creatieve materialenpakket
opbergen. De twee planken zijn voorzien van hogere randen, zodat er tijdens het
rijden niets af kan vallen. De hoogte van de planken is variabel. Boven is een vak met
3 flexibel inzetbare onderdelen. Daarnaast kunnen maximaal 3 materiaalbakken
van 29,5 cm breed naast elkaar in de kar worden geplaatst. Afmetingen: B 92,5 x
H 90 x D 38 cm. Met twee rolwieltjes, waarvan 2 met rem.
456130	
Echt berkenhout
643,-
Materiaaldozen afzonderlijk bestellen!

509130	
Beukenhoutfineer

620,-

Materiaaldozen afzonderlijk bestellen!

505130	
Fineer

528,-

Naam decor vermelden! Materiaaldozen afzonderlijk bestellen!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Materiaalpakket om te knutselen
Deze set is perfect afgestemd op de knutselkar (art.nr. 456130 en 509130), maar
is ook anders een fantastische voorraad met verschillend basismateriaal om te
knippen, plakken, schilderen en boetseren. Inhoud: gekleurd papier, art.nr. 209458
(100 vellen in 25 kleuren; 29,7 x 21 cm, 130 g/m²); vouwpapier, art.nr. 053021
(500 stuks, 10 x 10 cm, 70 g/m²); transparant papier, art.nr. 072440 (50 vellen in
10 kleuren, 35 x 50 cm, 42 g/m²); 1 papierrol, art.nr. 039024 (B 30 x L 40 cm, 80 g/
m²); 5 kg Wehrfritz-knutsellijm, zonder oplosmiddelen, art.nr. 070602; 5 lege flesjes
voor telkens 100 ml lijm, art.nr. 153633; 12 lijmstiften van 20 g, art.nr. 070913; 1
schaarhouder voor 16 scharen, art.nr.070810; 5 scharen met spitse en 5 scharen met
afgeronde punten (L 13 cm), art.nr. 068913; 144 stiften in 12 kleuren (L 17,5 cm)
in houten doos, art.nr. 072055; 8 flessen vingerverf van elk 750 ml, art.nr. 071830;
set harde penselen (60-delig; telkens 12 penselen met dikte 4, 6, 8, 10, 12); art.nr.
073046; 12 penseelpotjes in 4 kleuren, art.nr. 073570; 2000 siersteentjes (4 - 35
mm), art.nr. 627260; 12 materiaalbakjes in 4 kleuren (Ø 11 cm, H 4,5 cm), art.nr.
135559; 1 kneedemmer (3 kg in 10 kleuren), art.nr. 077086. 
057097	

400,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
Conform verordening (EG) nr. 1272/2008 geldt voor het product geen etiketteringsplicht.

Naam decor vermelden! Materiaalbakken afzonderlijk
bestellen!

Direct
meebestellen
Materiaalpakket creatief
Deze set is nauwkeurig afgestemd op de materialwaagen, artikelnummer 509132 et 470720, maar kan ook
zonder de waagen besteld worden als voorraadpakket
met verschillende basics om te knippen, plakken, tekenen
en knutselen. Inhoud: Papierset ‚regenboogharmonie‘, artikelnummer 074325 (70 bladen, 50 x 70 cm, 220g/m²);
golfkarton, artikelnummer 153504 (10 bladen, 50 x 70
cm); crêpepapier gemengde verpakking, artikelnummer
072380 (10 rollen in verschillende kleuren, L 250 x B 50
cm); kartonset, artikelnummer 107759 (36 bladen, 23 x 33
cm, 300 g/m²); vouwbladen, artikelnummer 072220 (500
bladen, 15 x 15 cm); vouwbladen, rond, artikelnummer
072500 (200 bladen, Ø 18 cm, doorzichtig papier, artikelnummer 072440 (50 bladen, 35 x 50 cm); Wehrfritz
knutsellijm, artikelnummer 070602 (5 kg), set van lege
flessen, artikelnummer 153633 (vijfdelig; inhoud 100
ml); Wehrfritz set lijmstiften, artikelnummer 070913 (12
x 20 g), assortiment siersteentjes, artikelnummer 627260
(2000 stuks); standaard voor gereedschappen en scharen, artikelnummer 070810, scharenset, artikelnummer
070190 (16-delig), Wehrfritz stiftenset, dun artikelnummer 072055 (144 stiften in 12 kleuren), kleurpotlodenset,
artikelnummer 071848 (60 potloden + 1 puntenslijper),
Wehrfritz assortiment vingerverf, artikelnummer 071830
(8 x 750 ml); groot verpakking kwasten, artikelnummer
073046 (60 kwasten, elk 12 in diktes 4, 6, 8, 10, 12), set
schaaltjes, rond, artikelnummer 135559 (12-delig), set
met penseelbakjes, groot, artikelnummer 073570 (12-delig), veren voor knutselwerkjes, artikelnummer 156607
(100 g), klei-emmer met 10 kleuren, artikelnummer
077086 (3 kg). 
108888	

434,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar.
Conform verordening (EG) nr. 1272/2008 geldt voor het product geen
etiketteringsplicht.

Beukenhoutfineer
Natuurlijk goede kwaliteit –
warm en huiselijk.

Decor
Houtreproductie
Decor naar keuze
Beuk
K177

Maple
0001

Meer informatie
vanaf pagina 82.

110

cm

Fineer naar keuze
Beuk
K177

Maple
0001

Achterkant

Meer informatie
vanaf pagina 82.

Bevordering van duurzaam bosbeheer
www.pefc.de

We gebruiken alleen PEFC-gecertificeerd hout voor ons beukenhoutfineer.
Dat betekent dat het afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen, waar
onder andere voor elke boom die je
snoeit, een nieuwe wordt geplant. Zo
leveren wij met onze meubelproductie
een belangrijke bijdrage aan de actieve klimaatbescherming.
Decor is geen echt hout, maar een
reproductie. Het kunststof oppervlak
verschilt optisch vaak nauwelijks van
echt hout. Soms spreekt men ook van
houtdesign, houtoptiek of houtdecorfolie. Het is echter nog steeds een
kunststof oppervlak.
Wij gebruiken enkel het duidelijke
begrip ‘decor’.

Voordelen van fineer
· Echt hout

· Duurzaam

· Hernieuwbare
grondstof

· Biologisch
afbreekbaar

· Natuurlijke uitstraling · Gezond binnenklimaat
· Warm oppervlak

Voordelen decor
· Hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden
· Kras- en schokbestendig, schrobvast
· Lichtecht

Zonder decoratie!
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Kasten
Opbergen

84,7 cm

Knutselkar
IIn de atelier- en knutselkar kun je de meest uiteenlopende creatieve materialen overzichtelijk en binnen handbereik opbergen. De bovenkant kan flexibel worden onderverdeeld in 7 verschillende vakken om bijv. verfkleuren,
scharen, kwasten en dergelijke op te bergen. Daaronder
bevinden zich aan de voorzijde 6 x 2 rails voor materiaalbakken (apart bestellen), en 4 verticale papiervakken (3 flexibele vakken) voor het opbergen van papier tot
A2-formaat. Aan de achterzijde van de wagen bevinden
zich 3 kleine vakken en 3 grote vakken (D 30,6 cm). Het
onderste vak loopt door naar de voorkant en is geschikt
voor het liggend opbergen van papier, tekenmappen enz.
in A2-formaat. Materiaal: hoogwaardige spaanplaat met
drie lagen, bekleed met decor. Afmetingen: B 110 x H
84,7 x D 60 cm.
509132	

1006,-

De goed georganiseerde alleskunner
Atelierkar in beuken
De materiaalkar heeft ruimte voor kwasten, verf, papier
in verschillende maten, en dergelijke. Hij kan aan beide
kanten worden gebruikt en is dankzij de wielen (waarvan
2 met rem) overal inzetbaar. De beide opbergvakken op
de bovenkant kunnen met 2 inzetstukken naar behoefte
in kleinere vakken worden onderverdeeld. Bovendien is
er een variabel inzetstuk voor kwasten en scharen. In het
onderste gedeelte staan 2 doorlopende opbergvakken,
bijv. voor papier in A2-formaat, 3 uitneembare materiaaldozen (B 29,5 x H 7 x D 35 cm) en 2 doorlopende
vakken naast de materiaaldozen en 2 kleine vakken (D
21 cm) aan de achterzijde van de bakken beschikbaar.
Materiaal: Beukenhoutfineer. Afmetingen: B 81 x H 76
x D 60 cm.
125586	

861,-
Direct
meebestellen

60

81

Pakket knutselmateriaal
All-in-pakket voor kinderdagverblijf en school. Deze
kleurrijke set met verf, penselen, lijm, papier en veel meer
kan bijv. in de Wehrfritz-atelierkar overzichtelijk worden
opgeborgen. Inhoud pakket: 1 x dikke Wehrfritz-stiften
(144 stuks), 1 x set Wehrfritz-lijmstiften (12 x 20 g), 1
x set harde penselen (60-delig), 1 x papierpakket (14
kg) met verschillende soorten papier (gekleurd papier
en karton, crêpepapier, transparant papier en papier
met motieven, vouwpapier), 1 x assortiment Wehrfritzscharen (13-delig), 1 x Wehrfritz-knutsellijm (5 kg), 1
x assortiment Wehrfritz-vingerverf (8 x 750 ml),  1 x
verfkommetjes (4 stuks), 1 x assortiment siersteentjes
(2000 stuks), 1 x kneedemmer met 10 kleuren (3 kg), 1
x set verfpotjes (12-delig), 2 x set lege flessen (5-delig).
072169	

464,-

cm

cm

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

Achterkant

Garantie

10

jaar

110 cm

aa n b

eid

ij
ez

de

n!

Achterkant
met boorgaten

Individueel te gebruiken
De themawagen biedt veel ruimte voor materialen, bijv.
instrumenten, en is geschikt als mobiele bergplaats voor
allerlei toepassingen, bijv. muziek, handwerken, sport.
Met zijn vier geremde wielen is de wagen in een wip op
de plaats waar hij nodig is, maar desgewenst ook standveilig. De voorzijde heeft diepere legplanken, de achterzijde kleine boorgaten om schapjes of houders aan te
brengen. Voor de individuele indeling van de achterzijde
zijn allerlei accessoires verkrijgbaar. Met 4 verschillende
tussenschotten. Materiaal: Berkenhout.
Afmetingen: B 100 x H 110 x D 48 cm.
456101	

873,-

Knop
Voor bevestiging aan de achterzijde (zie
motoriekwagen). 
Van berken en metaal.
473310	
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22,-

· Papiervak met rand
van acrylglas

Kasten
Opbergen

·V
 akgrootte kan zelf bepaald
worden met behulp van de
scheidingswanden

· Aluminium
stangen
zodat er
niets uit
kan vallen

· Met schappen waar
materiaalbakken in
passen

 ankzij 12 wieltjes (waaronder 4 wieltjes met rem) mak·D
kelijk te openen, sluiten en verplaatsen

Inklapbare kast
Als de kast dicht is, is alles goed opgeborgen. Maar open de twee zijdelen en de
overzichtelijk opborgen inhoud is makkelijk toegankelijk. In het opzetstuk zijn veelgebruikte materialen zoals pennen, scharen en borstels altijd bij de hand - ook als
de kast dicht is. De inklapbare kast kan indien gewenst uitgebreid worden met de
houten materiaalbakken (berken, art.nr. 471105; beuken, art.nr. 509375). M
 ateriaal:
kwalitatief spaanplaat van 3 lagen met decoratieve coating Afmetingen: gesloten
B 72,2 x H 104,8 x D 90,2 cm, geopend B 147,8 x H 104,8 x D 46,4 cm. Levering
zonder houten materiaalbakken en materiaalbakken.
379547	

1114,-
Naam decor vermelden! Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

Multifunctionele kar

 elastbaar tot max. 100 kg.
·B
·M
 et twee praktische duwgrepen
 eilig parkeren dankzij twee remmen
·V

Handige trolley
Met 3 bodems en 4 soepel lopende zwenkwielen. Materiaal: polypropyleen, aluminium frame. Afmetingen: B 80 x H 100 x D 48 cm. Gewicht: 10,5 kg. Draagvermogen: 100 kg. Wordt gedemonteerd geleverd.
108173	

207,-

Zonder decoratie!

185

Ontwikkeling en ontwerp van

Combinatiemogelijkheden

Voor grote en kleine ruimtes

·	Staande werkhoogte voor kleuters
·	Kan aan de beschikbare plaats worden
aangepast
·	Eenvoudig te verschuiven dankzij wieltjes
met rem
·	Verschillende experimentenvlakken direct
binnen handbereik, maken experimenten
met licht, optica, magnetisme, water en zand
mogelijk
·	Alle 3 modellen kunnen met experimentenvlakken met elkaar worden verbonden en
hebben een waterbestendig HPL-oppervlak

Onderzoekscentrum ‚Water‘ met
opzetstuk ‚Water/zand‘

Onderzoekscentrum A met opzetstuk
‚Loepbrug‘ en experimentenvlak ‚Lichtbak‘

Combinatie van onderzoekscentrum A en B, experimentenvlak ‚kurk‘,
‚lichtbak‘, ‚spiegel‘ en de opzetstukken ‚loepbrug‘ en ‚rek‘

186
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Hoekverbinding tussen onderzoekscentrum A en B met
driehoekig werkblad en opzetstukken ‚Rek‘ en ‚Loepbrug‘

NATUUR
MINT
N
Vier niveaus met
een hoogteverschil
van telkens 4 cm

Kasten
Opbergen

Op pennen aan de bovenste
rand kunnen werkbladen
of experimentenvlakken in
verschillende combinaties
worden gezet.

Onderzoekscentrum A
Kan aangevuld worden met de experimentenbak en
verschillende experimentenvlakken. Het gewenste inzetstuk plaatst u bovenaan. Alle experimentenvlakken
die niet nodig zijn, kunt u in een van de vijf gleuven
schuiven. Met 6 pennen en 4 wieltjes. Bovenrand met
waterbestendig HPL. Gelieve inzetstukken afzonderlijk
te bestellen. M
 ateriaal: hoogwaardige, 3-lagige spaanplaat. Afmetingen: B 88,4 x H 65 cm x D 88,4 cm.
120943	

758,-

Onderzoekscentrum B
Afzonderlijk te gebruiken of met werkbladen te combineren met de twee andere onderzoekscentra (art.nr.
120943 en 120945). Bovenrand van waterbestendig
HPL. Afmetingen: B 88,4 x H 65 x D 88,4 cm.
120944	

758,-

Onderzoekscentrum ‚Water‘
In de transparante waterbak met vier niveaus (hoogteverschil telkens 4 cm) is plaats genoeg voor allerlei
waterexperimenten. Om de bak leeg te maken, plaatst
u een emmer in de opening onder de afvoer. De plank is
een handige plek om materialen en toestellen te zetten.
Met 6 pennen en 4 wieltjes. Materiaal: waterbestendig
HPL, bak van harde pvc.
Afmetingen: B 88,4 x H 68,7 x D 68,7 cm.
120945	

1086,-

Opzetstuk ‚Water/zand‘
Met gaten voor slangen en trechters; met 2 verschuifbare haken voor emmer en kan. Past bij het onderzoekscentrum ‚Water‘ en bij alle experimentenvlakken. Door
het loopvlak kan het opzetstuk verschoven worden.
Materiaal: poedergecoat metaal, edelstaal, PE-loopvlak. Afmetingen: B 74 x H 46 x D 39 cm.
111433	

240,-

Opzetstuk ‚Rek‘
Hier kunnen trechters, slangen en ander gereedschap
opgehangen of neergezet worden. Past bij het onderzoekscentrum ‚Water‘ en bij alle experimentenvlakken.
Door het loopvlak kan het opzetstuk verschoven worden. Materiaal: poedergecoat metaal, edelstaal, PEloopvlak. Afmetingen: B 74 x H 51 x D 39 cm.
111436	

240,-

Opzetstukken

Opzetstuk ‚Loepbrug‘
Met twee loepen (Ø 5 en 10 cm) en 5 gekleurde prisma‘s. Materiaal: zijkanten van PE, bodem van acryl,
polyethyleenglas. Afmetingen: B 72 x H 25 x D 18 cm.
111437	

459,-

Experimentenvlak ‚Metaal‘
De metalen plaat is geschikt voor experimenten met magneten. Materiaal:
metaal, kunststof, vlak van kunststof.
Afmetingen: L 80 x B 80 x H 2 cm.
120935	

332,-

Experimentenvlak ‚Kurk‘
De kurkplaat kan gebruikt worden om
op te spijkeren, om schakelkringen op
te bouwen of als geluidswerende bouwplaat. Materiaal: kunststof, kurk. Afmetingen: L 80 x B 80 H 2 cm.
120936	

252,-

Experimentenbak
De kunststof bak is ideaal voor experimenten met water, zand, kneedmassa en dergelijk materiaal. M
 ateriaal:
kunststof. Afmetingen: L 80 x B 80 x H 5 cm.
120930	

229,-

E xperimenteerframes Lichtbakken

Gemaakt voor experimenten met licht
en kleur, doorzichtige bouwstenen of
natuurlijke materialen. Met LED en 3 m
kabel met schakelaar. Materiaal: polyacryl, kunststof. Afmetingen: L 80 x B
80 x H 17 cm Gewicht: 16,7 kg.
329281	

735,-

Werkblad ‚Vierkant‘
Als opzetstuk voor de onderzoekscentra A en B of als
verbinding tussen de onderzoekscentra. Wordt gewoon
op de pennen geplaatst. M
 ateriaal: meubelplaat. Afmetingen: L 80 x B 80 cm.
120947	

160,-

Experimentenvlak ‚Spiegel‘
Hierop zijn fascinerende experimenten
mogelijk met spiegels, water en diverse
andere materialen, bijv. om het ruimtelijke voorstellingsvermogen te stimuleren. Materiaal: kunststof. Afmetingen: L
80 x B 80 x H 2 cm.
120937	

282,-

Werkblad ‚Driehoek‘
Hoekverbinding tussen de onderzoekscentra, gewoon
op de pennen te plaatsen. Als de plaat niet nodig is, kan
deze in het onderzoekscentrum A geschoven worden.
Materiaal: meubelplaat. Lengte zijde: 80 cm.
120946	

148,-

Zonder decoratie!
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Garantie

5

jaar

Flexibele opbergruimte dankzij
verstelbare planken

Makkelijk
schoon te maken
oppervlakken

Plaatsbesparend
inklapbaar

Uitklapbare
tafel

Lichtkast

Spiegelkast

transparante
middenwand

veel opbergruimte
dankij schuifvakken

Op 5 niveaus instelbare schuine plank

2 wieltjes die vastgezet kunnen
worden

Kindvriendelijke
stopcontacten

Magneetwand
en haken

Stevig dankzij wieltjes
met de rem

Lichtkast

Onderzoekerstoren
Een wonder van ruimte met veel details om te ontdekken en onderzoeken. De onderzoekerstoren heeft een uitklapbare tafel met veel ruimte om te experimenteren. Als de tafel is ingeklapt, kan de toren in de hoek geschoven
worden. Hij neemt veel minder plaats in dan andere onderzoekerstorens met een vergelijkbare uitrusting. En hij
past door elke deur zodat u hem in verschillende ruimtes kunt gebruiken. Hij heeft veel verschillende details wat
kinderen nieuwsgierig maakt en waardoor ze willen gaan onderzoeken. De onderzoekerstoren biedt bijna onbegrensde
mogelijkheden voor spannende natuurwetenschappelijke projecten. Alle werkvlakken zijn met hun 67 cm hoogte op
kleuters gericht. Op aanvraag zijn ook andere hoogtes verkrijgbaar. Met standaard 230 V-netstekker. Afmetingen: B
120 x H 170 x D 70 cm (uitgeklapt 276 cm), schuine plank: L 90 x B 22 cm.
120804	Onderzoekerstoren
4008,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

210084	Montage onderzoekerstoren

188

prijs op aanvraag.

Alle prijzen exclusief BTW.

NATUUR
MINT
N

Dingen tot op de bodem
onderzoeken en bestuderen
Garantie

Kasten
Opbergen

5

jaar
Het mobiele onderzoekslaboratorium
 akkelijk afwasbaar oppervlak
· M
· O
 pbergvakken met veel opbergruimte: Gereedschappen zijn snel bij de hand en snel
opgeruimd
· 4
 wielen, waarvan 2 met rem, zorgen voor
hoge flexibiliteit en hoge stabiliteit
· Z
 wenkbare draagarm met 2 haken biedt
ophangmogelijkheden waar deze nodig is:
· 1
 haak bevindt zich boven de experimentenbak: perfect voor het maken van zandschilderijen
· 1
 haak bevindt zich buiten de onderzoekstafel en is geschikt voor experimenten tot
op de grond, bijv. met de takel

Kleine ontdekkers
De perfecte plek om dingen tot op de bodem te onderzoeken. Het verrijdbare onderzoekslaboratorium past
door elke deur en maakt van elke ruimte, een onderzoeksruimte. Naast de praktische uitrusting is er op 4
niveaus voldoende ruimte om onderzoeksbenodigdheden
op te slaan: uitneembare, transparante kuip voor experimenten met zand en/of water; lichtpaneel (acrylpaneel
met LED); spiegelhoek; zwenkbare laadarm met 2 haken
voor experimenten boven de grond, boven de zand-waterbak en met de katrol en voor het bevestigen van
slangen. Materiaal: makkelijk schoon te maken gecoate
oppervlakken, roestvrijstalen buis, 4 wieltjes, 2 met rem.
Afmetingen: Ø 88 cm, werkhoogte 67 cm, totale hoogte
140 cm.
120807	
2177,-

Zwenkbare
laadarm

Uitneembare
experimenteerbak

Lichtbak

Spiegelhoek

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Lang koord/Lange
ketting. Verwurgingsgevaar. 

· in 2 maten: 80 x 80 cm of 120 x 80 cm
·Z
 eildoek kan gemakkelijk aan de bak worden bevestigd

Water-zand-speelbak
op pagina 193.

Creatieve en experimenteerbak

P erfect voor spelletjes en experimenten met zand, water,
verf en andere materialen. Hierin kunnen kinderen naar
hartenlust knutselen, bouwen en spelen - zelfs binnenshuis. Maak met meerdere bakken gevuld met verschillende materialen een voelparcours waar kinderen doorheen
kunnen lopen. Materiaal: kunststof. Kleur: blauw.
111438	B 80 x H 12 x D 80 cm
94,-
111439	B 80 x H 12 x D 120 cm
146,-

Zonder decoratie!

189

KAMER
GROOTTE

35m2
2

3

4

1

1 Linus-Kasten (p. 118) 2 Vloerkleden (p. 321) 3 Hoekpodium (p. 208) 4 Onderzoekerstoren (p. 188)

Themaruimte
Media en MINT op de kleuterschool
In een aparte themaruimte kunnen de vaardigheden
van de kinderen doelgericht en optimaal worden
gestimuleerd. Een eigen mediaruimte biedt optimale voorwaarden voor de realisatie en presentatie van
media-overkoepelende projecten en stelt de groep
in staat om ongestoord aan hun ideeën te werken.
In combinatie met de onderzoekerstoren 4 ontstaat
bovendien een gebied voor natuurwetenschappelijke
experimenten. Een geperforeerde wand met inhangelementen kan flexibel worden gebruikt voor opbergdozen. Zet hier bijvoorbeeld oude elektrische apparaten
neer, zoals radio‘s of telefoons waar kinderen vrij mee
kunnen schroeven en knutselen. Zo vergemakkelijkt u

de implementatie van zo‘n themagebied: Met flexibele kasten, tafels en zitelementen creëert u snel en
eenvoudig visueel afgescheiden ruimtes waar kinderen
zich ongestoord kunnen verdiepen in hun projecten.
Geluiddempende elementen aan de wanden en het
plafond zorgen voor een aangenaam binnenklimaat met
goede akoestiek, zodat kleine groepjes zonder afleiding kunnen werken, knutselen en spelen. Een Greenscreen-hoek met podiums 3 dient als decor en podium
voor films en foto‘s. Tegelijkertijd is het een rustige plek
die ideaal is om ideeën op te doen, aan projecten te
werken en samen resultaten te bekijken.

De onderzoeksruimte is perfect voor het doen van spannende experimenten met vele aha-momenten (meer op pag. 188).
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Lichttafel
Voorzie de lichtbak van een set tafelpoten naar
keuze en maak hem een integraal onderdeel van uw
inrichtingsconcept.
Kasten
Opbergen

· Geschikt voor optische
experimenten

A
B
Lichtkasten in twee groottes
Aan de metalen balk bovenaan kunnen transparante folies en afbeeldingen worden
bevestigd. De lichtkasten kunnen op poten of aan de muur worden gemonteerd.
Incl. elektriciteitssnoer met stekker. Met LED-techniek. Voor 220 V.
Materiaal: frame van berkenmultiplex, H 12,5 cm, acrylplaten.

A
B

378053	
B 80 x D 80 cm
378054	
B 120 x D 80 cm

C

804,-
919,-

D

Set tafelpoten voor lichtkast
Set met 2 wieltjes met rem en glijders van kunststof 

C

378055	
Metaal, gepoedercoat grijs

183,-

Soort vloerbeschermer vermelden! Hoogte van de tafel vermelden!

D

378056	
Massief berkenhout

224,-

Soort vloerbeschermer vermelden! Hoogte van de tafel vermelden!

Hier hoeft niemand op te
ruimen! Het tafelblad kan
op de bak worden gelegd
zonder dat het materiaal
uit de bak moet worden
verwijderd.

Aan de tafel zonder plaat kan gespeeld
worden. Naast andere legmaterialen kan
de kuip ook worden gevuld met water of
zand.

Dankzij het tafelblad staat in
een mum van tijd een tafel
klaar voor de lunch of het
groepswerk.

Tafel met inzetbak en deksel
O
 nder het afneembare tafelblad (= deksel) is een kunststofbak verborgen. Daarin is het
heerlijk knoeien met zand en water of spelen met blokken, steentjes e.d. Een voordeel
is dat niets weggeruimd hoeft te worden als de tafel voor de lunch of het groepswerk
nodig is. Daarna kan dan meteen weer gespeeld worden. Materiaal: tafelblad met
Duropal®-toplaag en kunststofbak, raamwerk en poten al naargelang de uitvoering in
beuken of gepoedercoat metaal (RAL 9006, witaluminium). Afmetingen: Tafelblad 80
x 80 cm; bak B 78,3 x H 6 x D 78,3 cm.
167872 Houten raamwerk met 4 glijders, H 59 cm
459,-
167876 Metalen raamwerk met 2 wielen en 2 glijders, H 59 cm
574,-

met metalen of
houten raamwerk

Zonder decoratie!
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Speeltafel voor
Water & zand
De speeltafel is een perfecte speelplaats
voor kleine onderzoekers, ontdekkers,
bouwers en kunstenaars. Natuurlijk kunt
u er ook materialen in opbergen en vervoeren. De materiaalbakken kunnen ook
op de grond gebruikt worden. Ze hebben een deksel en kunnen dus ruimtebesparend opgestapeld worden.
A Speeltafel, hoekig
Materiaal: waterafstotend gelakt, 18 mm dik grenenhout; poten van verzinkt, gepoedercoat staal, 4 wielen
waarvan 2 met rem. Afmetingen: B 60 x H 50 x D 60
cm. Belastbaarheid tot: 25 kg.Materiaal: waterafstotend
gelakt, 18 mm dik grenenhout; poten van verzinkt, gepoedercoat staal, 4 wielen waarvan 2 met rem. Afmetingen: B
60 x H 50 x D 60 cm. Belastbaarheid tot: 25 kg.
109700	

253,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

A

B

B Speeltafel ‚Kwartcirkel‘
Dankzij twee wielen is de tafel een mobiele opslagplaats
van materiaal en steeds bij de hand. De uitneembare materiaalbak kan mee naar het speelterrein genomen worden. Indien gewenst, past er ook een deksel op. Geschikte
materiaalbak en deksel afzonderlijk bestellen. A
 fmetingen:
B 25 x H 50 x D 62 cm. Belastbaarheid tot: 25 kg. Materiaal: waterafstotend gelakt, 18 mm dik grenenhout; poten
van verzinkt, gepoedercoat staat, 2 wielen.
109705	

253,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Materiaalboxen, hoekig

C

D
Materiaalbakken in
2 formaten en
2 kleuren

F

E

G

Materiaal: kunststof.
Afmetingen: B 38 x H 17,5 x D 38 cm.
109710	
blauw
109712	
geel

24,-
24,-

D Materiaalboxen ‚Kwartcirkel‘
Materiaal: kunststof.
Afmetingen: B 56 x H 17,5 x D 40 cm.
109720	
blauw
109722	
geel

25,-
25,-

E Zandbakken
Veelzijdig inzetbaar. Perfect om te experimenteren met
water, zand enzovoorts, maar ook voor het sorteren van
verschillende materialen. Materiaal: kunststof. Afmetingen: L 70 x B 49 x H 14 cm Inhoud: ca. 30 L Elk 4 stuks:
111429	
4 kleuren
100,-
111435	
transparant (geen afbeelding)
107,-
F Bakken
Met extra hoge rand. Inleggen en naar hartenlust kleuren. Materiaal: kunststof. Afmetingen: 40 x 30 cm; rand
2,5 cm hoog.
137098	
4 stuks
29,-
G Houten blad
Materiaal: onbehandeld berkentriplex. Afmetingen: ca.
44 x 30 cm.
077494	
1 stuk
20,-
Direct
meebestellen
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NATUUR
MINT
N
· in hoogte verstelbaar
van 45 - 60 cm

waterrad

Kasten
Opbergen

· in hoogte verstelbaar
van 45 - 60 cm

loopwielen

loopwielen

· v oor gebruik binnen en
buiten

Met twee hellingen en plank, blauw
De bak is van 45 - 60 cm in de hoogte verstelbaar. Om hem gemakkelijker te verplaatsen, zijn er twee loopwielen en twee handgrepen. Er is een waterafvoer aan
de zijkant; ook een afvalwateraansluiting is mogelijk (buitenschroefdraad 11/2“).
Materiaal: polystyreen. Afmetingen: ca. B 97 x D 74 cm, hoogte bekken ca. 24 cm.
Maximale belastbaarheid: zand-waterbak: 40 kg, plank: 5 kg. De rode plank dient
u afzonderlijk te bestellen.
110535	
Zand-waterbak, blauw
440,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

110537	
Plank, rood

86,-

Direct
meebestellen

· voor gebruik binnen en buiten
Water-zand-speelbak
Experimenteren, waarnemen, zand en water onderzoeken. De water-zand-speelbak is geschikt voor binnen en buiten. Dankzij 2 loopwielen en 2 handgrepen is de
speelbak gemakkelijk te transporteren. Er is een waterafvoer aan de zijkant, maar ook
een afvalwateraansluiting (schroefdraad 1 1/2“) is mogelijk. Levering incl. sluizen,
waterrad en kleppen. Materiaal: kunststof, metaal. Afmetingen: Kuip L 130 x B 80 x
H 23; frame in hoogte verstelbaar van 45 - 60 cm. Belastbaarheid: 50 kg.
111029	
blauw
466,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Ontwikkeling en ontwerp van

Zand-watertafel
Met parasol en afdekplaat ‚wegverkeer‘ en accessoires zoals bruggen, bootjes, emmers en schepjes. Als er eens niet geknoeid wordt, verandert de afdekplaat (niet
afgeb.) de zandtafel in een verkeerstafel. M
 aximale belasting: 90 kg zand. Materiaal:
kunststof, parasol van met kunststof gecoat polyester. Afmetingen: B 53 x D 118 x
H 66 cm. Leeftijd vanaf: 3 jaren.
111572	

287,-

Water- en zandspeeltafel met waterafvoer
Demontabel houten frame, zijkanten met decorlaag. Materiaal: kunststof. Afmetingen: B 90 x L 90 x H 65 cm, kuip 19 cm diep.
122700	

574,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Zonder decoratie!
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Bibliothek
Büchermöbel

Bibliotheek

Bibliothek

BIBLIOTHEEK ·
BOEKEN MEUBILAIR
Unieke boekenmeubels van echt berkenhout
en beukenhoutfineer ���������������������vanaf pagina 196
Direkt bestellen unter

0800 8809400 (freecall) oder www.wehrfritz.at

X

Volgende stop: De Boekenhoek

·h
 oog stimulerend karakter
vanwege de echte bestuurderscabine met stuur

·S
 peelobject en boekenkast in één
· rondom bespeelbaar
· inclusief 2 uitneembare kasten op wieltjes

Boekentruck

De aantrekkelijke boekentruck spreekt zowel boekenwurmen als vrachtwagenfans aan. En wie beide is, kan eerst spelen en dan een spannend boek meenemen om zich in
te verliezen. Gelukkig heeft de boekentruck heel veel ruimte, niet alleen voor boeken, maar ook voor spellen en speelgoed. Op 6 planken kunt u alles overzichtelijk en binnen
handbereik opbergen en sorteren. Materiaal: berken multiplex, PU, kunststof kunstleer; kussenbank met schuimstofvulling en kunstleren bekleding.
Afmetingen: L 164,5 x B109,3 x H 150,57 cm. Levering in delen en inclusief bevestigingsinstructies.
367791	
1536,-
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· met 2 vakken
· praktische hoogte
voor de kleintjes
Bibliotheek

· eenvoudig rollen

Boekenkist op wieltjes
Boeken voor de kleintjes worden hierin opgeborgen en verplaatst. De lage kist nodigt
uit om erin te snuffelen en te rommelen. Met 4 wieltjes. Materiaal: echt berkenhout,
gebeitst. Afmetingen: B 60 x H 40 x D 60 cm, afmetingen binnenkant: B 55 x H 28 cm.
043507	
240,-

·M
 obiele opbergruimte met speels
karakter
 oeken kunnen verspreid en aantrekke·B
lijk gepresenteerd worden
·M
 et 2 uitneembare scheidingswanden
·R
 aampjes zijn speeloppervlakken

Boekenbus
De stabiele, stevige bus biedt plaats aan heel veel leesboekjes. Dankzij de duw en
geïntegreerde wieltjes kan de bus kinderlijk eenvoudig verplaatst worden. Materiaal:
berken multiplex. Met 4 wieltjes. Afmetingen: B 44 x H 44 x D 43 cm.
207827	
394,-

Zonder decoratie!

197

Speelse boekenkasten

Boekenwei
Hier kunnen de kleintjes gewoon in het voorbijgaan of -kruipen hun keuze maken.
Maar, de wei biedt nog meer ontdekkingsmogelijkheden. Vrolijk gekleurde schuifbloemen en een grappige haas animeren tot spelen. De boekenwei kan aan de wand
geschroefd worden. Materiaal: Berkenhout. Afmetingen: B 76,6 x H 43,5 x D 16,5
cm. Bevestigingsmateriaal inbegrepen.
120997	
263,-

Boekenrek ‚Boom‘
Op het eerste gezicht al een blikvanger. Bovendien staan op de sterke ‚takken‘
grote en kleine lievelingsboeken voor de lezers klaar om ‚geplukt‘ te worden.
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 106 x H 120 cm, rekdiepte: max. 24,5 cm.
120995	
838,-

Boekeneiland met palm
Een mooie blikvanger voor wachtkamers, kinderdagverblijf en natuurlijk de bibliotheek. Op dit palmeiland
kunnen kinderen zitten en spelen. Onder het zit- en
speeloppervlak met de haptisch aangename, zandkleurige linoleum-bedekking is voldoende plaats voor boeken,
bouwblokken en ander speelgoed. Gelieve de manden
van zeegras afzonderlijk te bestellen (art.nr. 471571).
Materiaal: echt berkenhout, linoleum-oppervlak L071
zand, palm van schuimstof en katoen/polyester, acrylrand. Afmetingen: B 101 x H ca. 100 x D 68 cm, zithoogte
36 cm.
124050	
787,-
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10 jaar

garantie
Bibliotheek

Berkenhout
Geproduceerd in
Duitsland

A Burchttoren
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 70,3 x H 90,4 x
D 70,3 cm, zithoogte 36,7 cm.
124000	
723,-

A

Deze burcht met zijn torens, muren en poorten is geschikt om (verstoppertje) te spelen.

B Mat voor burchttoren

Materiaal: schuimstof RG 25/40 met afneembare
bekleding van ftalaatvrij kunstleer met antislipprofiel
aan de onderzijde. Afmetingen: B 63 x H 3 x D 63 cm.
Kleur: lichtgroen.
186622	
100,-

B

C Burchtmuur
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 96,5 x H 59,4 x D 39,5
cm, zithoogte 36,7 cm. Levering zonder rolbakken. A.u.b.
extra bestellen.
124010	
362,-
471550	Rolbak (B 42 x H 29,5 x D 35 cm), per stuk

                                                            
213,-

C
D

D Mat voor burchtmuur
Materiaal: schuimstof RG 25/40 met afneembare bekleding van ftalaatvrij kunstleer met antislipprofiel aan de
onderzijde. Afmetingen: B 93,5 x H 3 x D 36 cm. Kleur:
lichtgroen.
186623	
100,-

Zitmeubel
Ideaal voor kleine zithoeken. De één en tweezitter overtuigen met een mooie vorm en afgeronde hoeken. Verder zijn ze licht, zodat ze gemakkelijk verplaatst kunnen
worden. Voor nog meer zitcomfort kan er een zitkussen
voor erin worden besteld (art.nr. 187970). M
 ateriaal: echt
berkenhout, gelakt. Afmetingen: zithoogte zonder kussen
ca. 18,5 cm, zitkussen is 5 cm dik.

G

E

E 187990	1-zits; B 41 x H 50 x D 40 cm; 
F

gewicht: 6,1 kg
172,-
187978	2-zits; B 78,5 x H 50 x D 40 cm; 
gewicht: 9,8 kg
239,-

G
G Zitkussen
Past bij eenzitter art.nr. 187990 evenals bij tweezitter
art.nr. 187978. Het zitkussen is slijtvast en afneembaar.
Materiaal: schuimstof (polyurethaan) met kunstleren
hoes. Afmetingen: 37 x 40 cm, 5 cm dik. Kleur: groen.
187970	1 stuk
79,-

F

Zonder decoratie!
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Lezen was nog nooit zo leuk

C

A

Boekenbank

In de vakken achter en onder de bank passen heel veel boeken. Op het zitoppervlak
is het lekker lezen en leren. Met 2-delig kussen, afneembaar voor de was.
Materiaal: berkenhout.

A 122270	Boekenbank voor peuters, Zithoogte 26 cm, B 100 x H 52 x D 52 cm.
C

B


                                                                                    723,-
122272	Boekenbank voor kleuters, Zithoogte 34 cm, B 100 x H 63 x D 57 cm. 

Applicatie afzonderlijk bestellen. Kleur van de stof vermelden!

B

Dit leeslandschap
vindt u op pagina 44.
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C Applicatie ‚boekenworm‘
Met deze applicaties zijn boekenkasten, -rekken- en
wagens In een wip opgefrist. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 33 x H 23 x D 2,4 cm.
120998	
52,-

781,-

Bibliotheek

C

Kleine boekenkist
Afmetingen: B 60 x D 50 cm.
120989	Beuken-fineer, met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem, H 40 cm
120952	Berkenhout, met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem (niet afgeb.), 
H 40 cm

298,-
309,-

Grote boekenkist
Levering zonder applicatie. Afmetingen: B 60 x D 50 cm.
120960 Beuken-fineer, met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem, H 78 cm
120954 Berkenhout, met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem, H 78 cm

493,-
516,-

Applicatie afzonderlijk bestellen.

Willy
De verschillende kisten zijn met touwen aan elkaar verbonden en hebben elk 4 wielen. 
Materiaal: Berkenhout. Afmetingen: kisten en 40 x 40 cm,
middelste kist 34 cm hoog, totale lengte: ca. 185 cm.
120999	
781,-

Zonder decoratie!

201

Organisatie
is het halve
werk

A

A Boeken - Thema wagen
Met 2 etages en 8 vakken. Hierin kunnen de boeken
overzichtelijk gesorteerd worden. De extra grote herkenningsraampjes 9 x 6 cm helpen de kinderen bij het
uitzoeken van de boeken. Met 4 zwenkwielen waarvan
2 geremd. M
 ateriaal: Beuken-fineer. Afmeting: B 118 x H
83,5 x D 40 cm; Vakken binnenmaat 34 x 27 cm.
120961 
516,-

B

·V
 eilig af te sluiten

B Uitklapbare bibliotheek
Een echte bibliotheek - ook voor kleine ruimtes. Deze
uitklapbarekast maakt het mogelijk. Gewoon de zijelementen openklappen en de boeken staan binnen handbereik De boeken staan overzichtelijk in 16 vakken. Het
metalen slot beschermt de boeken tegen onbevoegden.
Met 4 wieltjes, met rem. Materiaal: Beuken-fineer. Maten gesloten: B 50 x H 141 x D 67 cm; geopend: B 152
x H 141 x D 84 cm.
124801 
1263,-

· Makkelijk te vervoeren
en veilig staan dankzij
4 wieltjes met rem

C
a a n 4 -z i j d e n t

e geb

r uik

en

· Van 4 kanten
toegankelijk
· Handgrepen van acryl
· Mobiel door 4 wielen
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 Boekenwagen
C
V
 eel boeken vinden hun plaats in de 8 vertikale zijdelingse vakken als ook in de 4 open vakken bovenaan. Met het
doorzichtige plexiglas komen de boeken tot hun recht.
De vier wielen waarvan twee met rem laten het geheel
gemakkelijk verplaatsen. Men kan er meerdere lokalen
afwisselend van laten genieten. Materiaal: Beuken-fineer,
plexiglas. Afmetingen B 60 x H 101 x D 60 cm.
120968 
915,-

Dubbelzijdige bibliotheek
· aantrekkelijke presentatie
· boeken op kinderhoogte
· makkelijk te vervoeren en veilig staan dankzij 4 wieltjes met rem

Bibliotheek

D

Meer over berkenhoutfineer op pagina 125.

Achterzijde

Voorzijde

E
·M
 et en zonder wieltjes
verkrijgbaar

Meer over beukenhoutfineer op pagina 157.

Achterzijde

Voorzijde

F

Fineer
naar keuze
Berk
0001
Beuken
K177

Achterzijde

D Boekenkast
De open presentatie van boeken zet de kinderen
aan tot lezen. Zelfs prentenboeken van groot formaat passen in de schuine legvakken. De legplanken
aan de achterzijde bieden nog meer opberg ruimte
voor boeken, tijdschriften, of spellen. Op vier wielen.
Materiaal: berkenhout, metaaldelen met epoxyde lakafwerking. Maten: B 92,5 x H 98 x D 48 cm.
457040 
845,-

Voorzijde

F Draaibare bibliotheek
De draaibare bibliotheek heeft volop ruimte voor boeken
enzovoorts en presenteert ze op zo’n manier dat ze geE Boekenkast
makkelijk te pakken zijn en uitnodigen om te snuffe3 presentatieplanken voor boeken en tijdschriften en len. Met 3 planken, 3 open vakken. Materiaal: Berken
3 open bergvakken. Materiaal: Beuken-fineer. Afme- of beuken houtfineer, handgreep en leuning van metaal
tingen: B 100 x H 91 x D 48 cm.
met poedercoating. Afmetingen: B 90 x H 90,6 x T 40 cm.
525600 zonder wieltjes
620,- 505132 
520,-
525601 met 4 wieltjes (niet afgeb.)
643,- Naam fineer vermelden!

Zonder decoratie!
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Wandschappen en boekenrekken

Wandboekenrek
D
 e schuine acrylvlakken van deze rekken presenteren boeken, brochures of tijdschriften
overzichtelijk en in één oogopslag. Materiaal: berkenhout; acrylplaten; gepoedercoate
staalbuizen in RAL 9006 witaluminium. Bevestigingsmateriaal inbegrepen.
120964	1 vak, B 92,7 x H 30,5 x D 10,5 cm
217,-
120965	2 vakken, B 92,7 x H 57,5 x D 10,5 cm
321,-
120975	4 vakken, B 92,7 x H 111,5 x D 10,5 cm (ohne Abb.)
539,-
458886	5 vakken, B 96 x H 144,3 x D 10,5 cm (niet afgeb.)
707,-

Wandschap in drie breedtes
Het eenvoudige schap past in elke ruimte. Kies de passende breedte of combineer
meerdere schappen met elkaar. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: H 26 x D 22 cm.
120206	B 60 cm
102,-
120207	B 80 cm
114,-
120208	B 120 cm
125,-
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Boekenrek met 3 vakken
Ideaal om boeken of grote prentenboeken te presenteren. 
Materiaal: staaldraad, gepoedercoat (RAL 9006). Afmetingen: B 100 x H 71 x D 8,5
cm. Bevestigingsmateriaal inbegrepen.
096345	
87,-

PODIUMS EN
TRAPEZIUMS
Podiums van massief beukenhout������������ vanaf pagina 206
Speeltrapezium���������������������������������������������������� pagina 214
Hoekpodiums met treden van massief beukenhout
���������������������������������������������������������������������� vanaf pagina 215

Podiums
Trapeziums

Boogpodiums van berkenhout �������������������������� pagina 216
Reuzenpodiums/speel- en slaappodiums � vanaf pagina 217

Zonder decoratie!

XXX

BOUWEN, ONTWERPEN EN PROBEREN
MINT
Meer daarover helemaal vooraan in de
catalogus

Leon bouwt een hoge toren. Het is maar goed dat
hij op het bouwtapijt altijd om zijn hoge constructie heen kan lopen. Hij heeft al veel coole bouwsels op het podium gemaakt, maar vandaag heeft
hij serieus veel ruimte nodig. Plotseling rennen Fin
en Elias over het bouwtapijt en Leons toren stort
in. Ze weten wel dat ze in de groep niet mogen
rennen, maar ze hadden net gewoon superveel
haast. Leon is niet blij. Finn verontschuldigt zich
snel en Elias reikt hem de hand. De drie besluiten
om de toren samen weer op te bouwen en voor
de zekerheid deze keer op het podium.

grow.upp-podiums
vanaf pagina 36.
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Onverwoestbare podiums

Podiums
Trapeziums

van massief beukenhout

Premium-kwaliteit

10 Jaar

Garantie
5-mmveiligheidsrand
Uiterst stevige
deuvelverbindingen

Handige handvatten

2 podiumoppervlakken
Linoleum-bedekking
· Hygiënisch en antibacterieel
➜ Zeer geschikt voor crèchekinderen
· Kan afgenomen en gedesinfecteerd worden
· Antistatisch
· Elastisch en stil
· Van natuurlijk hernieuwbare grondstoffen

Zeer vormvast door in elkaar
grijpende massief beukenhouten panelen
➜ Trekt niet krom

Massief Beuken
Vervaardigd
in Duitsland

Tretford tapijt
· Slijtvast
➜ Zeer geschikt voor crèches en scholen
· Klimaatregulerend en stofbindend
· Antistatisch
· Tapijt van natuurlijk (zie voor meer informatie pag. 323.)

Zie pag. 213 voor alle kleuren van de materialen.

Zonder decoratie!
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Bouw-podiums

10 Jaar

Garantie

Een ding hebben ze allemaal gemeen: een groot vlak, verhoogd
oppervlak.Ze zijn ideale ‘bouwplaatsen‘, want kinderen spelen nu
eenmaal graag op de grond. Op de podiums staan de bouwwerken
relatief stevig en kunnen ze ook eens iets langer blijven staan. De
kinderen kunnen dan stuk voor stuk verder bouwen of ermee spelen.

5-mm-veiligheidsrand
Massief Beuken
Vervaardigd
in Duitsland

afzonderlijk te plaatsen of te
c ombineren met andere podiums

A

B

C
Bouwpodium set
Bekleed met Tretford-tapijt T622 wassabigroen, rolwagen en materiaalbakken. Materiaal: massief beukenhout, tapijt Tretford. Benodigde ruimte: 267 x 267 cm,
H 22/44 cm.
846516	8-delig
3919,-

Hellingen op pagina 212.

A

B

Hoekpodium, klein
 nder het podium passen 2 materiaalbakken (artikelnr.
O
509375, a.u.b. extra bestellen). Materiaal: massief beuken, tapijt Tretford. Afmetingen: B 86 x H 22 x D 86 cm.
846255	met tapijtbekleding
754,-

Hoekpodium, groot
Onder het podium passen twee rolwagens (artikelnr.
846272, a.u.b. extra bestellen). Materiaal: massief beuken, tapijt Tretford. Afmetingen: B 188 x H 22 x D 188 cm.
846305	met tapijtbekleding
1758,-

Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

847255	met linoleumbekleding

643,- 847305	met linoleumbekleding

Linoleum-kleur vermelden!

Rolwagen
Voor het grote hoekpodium (artikelnr. 846305 en
847305). Materiaal: beukenfineer. Afmetingen: B 71,3 x
H 16,6 x D 76,5 cm, binnenmaten kast: B 49,1 x H 12,5
x D 72,5 cm.
846272	
344,-

1758,-

Linoleum-kleur vermelden!

Hygiënische linoleum- of klimaatregulerende tapijtbekleding
Productvoordelen linoleum

Productvoordelen Tretford-tapijt

· Kan gedesinfecteerd worden en is antibacterieel,
dus zeer hygiënisch

· Klimaatregulerend en stofbindend

· Van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen
· Door het kurkgehalte elastisch en stil
· Continu antistatisch, van nature slijtvast, bestand tegen
wrijving en lichtecht

· Slijtvast
· Antistatisch
· Tapijt van natuurlijk haar (80 % geitenhaar, 20 % scheerwol)
met jute rug
· Vlamvertragend volgens brandklasse Cfl-s1 (B1)

· Milieuvriendelijk – biologisch afbreekbaar

Linoleum-kleur vanaf pagina 213.
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Tretford-tapijt kleur 
vanaf pagina 213.

Podiums met toegevoegde waarde

Podiums
Trapeziums

van massief beukenhout

Podiumcombinatie 11
B
 estaat uit een laag vierkant podium, art.nr. 846130, een lage rechthoekige podiumhelling, art.nr. 846110 – beide met Tretford-tapijt T622 Wasabi-groen – en een spiegeltrappodium met veiligheidsglas, art.nr. 846465.
Materiaal: massief beukenhout, Tretford-tapijt, veiligheidsglas. Benodigde
ruimte: 157,6 x 118 cm, H 22 cm.
846499	3-delig
845,-

Absolute blikvanger: de gespiegelde traptreden. Bij het betreden en bouwen ontstaan
fascinerende spiegelbeelden.

Spiegelhoek

Vierkant podium

Podiumcombinatie 14
Bestaat uit een vierkante spiegelpodium, art.nr. 846220, en 2 wandspiegels, art.
nr. 121780. M
 ateriaal: massief beukenhout en veiligheidsglas. Benodigde ruimte:
78,8 x 78,8 cm, H 22 cm.
846487	3-delig
792,-

Podiumcombinatie 17
Bestaat uit een laag, open vierkante podium, art.nr. 846365, met Tretford-tapijt
T 622 Wasabi-groen en een onderstel, art.nr. 846235. Materiaal: massief beukenhout, Tretford-tapijt. Benodigde ruimte: 78,8 x 78,8 cm, H 22 cm.
846486	2-delig
551,-

Zonder decoratie!

209

Veelzijdig bewegingsparcours
van massief beukenhout
Zintuigplaten

vanaf pagina 242.

Podiumcombinatie 13
Bestaat uit een trap, art.nr. 846445, een laag vierkant podium, art.nr. 846130 – beide met Tretford-tapijt T622 Wasabi-groen, een vierkant spiegelpodium, art.nr. 846220, met veiligheidsglas, een
heuvelpodium, art.nr. 846160, met Tretford-tapijt T601 drijfhoutbruin, een duinpanpodium, art.nr.
846170, met Tretford-tapijt T641 arktis-blauw en een laag vierkant podiumplatform, art.nr. 846120,
met Tretford-tapijt T555 Gobi-beige. Materiaal: Materiaal: massief beukenhout, Tretford-tapijt, veiligheidsglas. Benodigde ruimte: 197 x 315,5 cm, H 11/22/36 cm.
846484	6-delig
2126,-

Grotpodium
op pagina 213.

Podiumcombinatie 10
Bestaat uit twee lage vierkante hellingpodiums, art.nr. 846453, elk een golfpodium, art.nr.
846480, putpodium, art.nr. 846180, holletjespodium met pantserglas, art.nr. 846225, tunnelpodium, art.nr. 846280, laag rechthoekige podium, art.nr. 846100, laag vierkante podium, art.nr.
846451 en een laag rechthoekige podium, art.nr. 846450. Alle podiums – behalve het holletjespodium - met Tretford -tapijt T517 Riviera-blauw. Materiaal: massief beukenhout, Tretford-tapijt, pantserglas. Benodigde ruimte: 274,2 x 236,4 cm, H 11/22 en 44,2 cm.
846498	9-delig
3838,-
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Naar boven en beneden, over hellingen en treden, dat
traint het evenwichtsgevoel. Kleine ontdekkers zullen
het holletjespodium vooral interessant vinden.

10 Jaar

Garantie

NIEUW

5-mm-veiligheidsrand
Massief Beuken

A

Podiums
Trapeziums

Vervaardigd
in Duitsland

B

Deze podiums zijn een onderdeel van het ruimteconcept
grow.upp vanaf pagina 38.

Wandelementen
vanaf pagina 234.

Räume
entdecken!

Podiums van schuimstof
vindt u vanaf pagina 463.

C

A Podiumcombinatie 21
D
 eze combinatie van podiums met geluidsarme linoleum
in grijs (L132) en groen (L058) biedt veel speelruimte
voor plezier en actie, bijv. als racecircuit voor speelgoedauto‘s. Het bestaat uit een laag vierkant podium, art.
nr. 847130, en de bijpassende helling, art.nr. 847120,
een hoog, open vierkant podium, art.nr. 847150, en de
bijpassende helling, art.nr. 847140, evenals een trap, art.
nr. 847445, en een glijbaan van gewaxt beukenhout, art.
nr. 846270. Materiaal: massief beukenhout, deels met
was, linoleum. Benodigde ruimte: 315 x 200 cm, H 22
en 44,2 cm.
406586	6-delig
2206,-

B Podiumcombinatie 20
Deze combinatie is perfect om te spelen, spiegelen, bouwen, experimenteren, verbazen. De trap, art.nr. 846445,
en het open vierkante podium, art.nr. 846365, zijn bedekt
met Tretford-tapijt T622 wasabi-groen, en de helling, art.
nr. 847120, met grijs linoleum (L058). Hij is dus ideaal
om knikkers of speelauto‘s vanaf te laten rollen. Alle
podiums zijn begaanbaar – ook het spiegelpodium met
veiligheidsglas, art.nr. 846220. In de kast op wieltjes, art.
nr. 846235, is plaats om speel- en bouwmaterialen op
te bergen. Materiaal: massief beukenhout, bedekt met
Tretford-tapijt en linoleum, veiligheidsglas. Benodigde
ruimte: 230 x 158 cm, H 22 cm.
406587	5-delig
1620,-

C Podiumcombinatie 1, klein
De kleine loop- en kruipbaan bestaat uit twee hellingen,
art.nr. 846565, met Tretford-tapijt T622 wasabi-groen,
elk een vierkant podium, art.nr. 846570, duinpanpodium,
art.nr. 846585, en heuvelpodium, art.nr. 846590, elk met
Tretford-tapijt T555 Gobi-beige en een spiegelpodium
met veiligheidsglas, art.nr. 846580. Materiaal: massief
beukenhout, Tretford-tapijt, veiligheidsglas. Benodigde
ruimte: ca. B 236,4 x H 11 x D 39,4 cm.
846609	6-delig
965,-

Zonder decoratie!
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Stevige massief beukenhouten podiums
met tapijt of linoleum
10 Jaar

Garantie

Kleine podiums B 39,4 x H 11 x D 39,4 cm

Oppervlak met linoleum
of Tretford-tapijt

• Extra kleine podiums voor crèchekinderen
• Kunnen door de kinderen verplaatst worden

Massief Beuken

• Podiumklemmen voor vaste verbindingen afzonderlijk bestellen
• Met vloerstoppers

Vervaardigd
in Duitsland

H
 ellingpodium
Vierkant podium
Duinpanpodium
Heuvelpodium
Spiegelpodium
846565	Tapijtbekleding
846570	Tapijtbekleding
 846585	Tapijtbekleding
 846590	Tapijtbekleding
 846580	

137,-
167,-
201,-
229,-
Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

201,-

Kleur tapijt vermelden!

Podiums T 78,8 cm

R
 echthoekig podium, laag

Vierkant podium, laag
Afmetingen: B 78,8 x D 78,8 cm.
846451	Tapijtbekleding, 
H 11 cm
305,-
846130	Tapijtbekleding, H 22 cm 

Afmetingen: B 39,4 x D 78,8 cm.
846450	Tapijtbekleding,
H 11 cm
229,-
846100	Tapijtbekleding, 
H 22 cm
286,-
Kleur tapijt vermelden!

362,-
Kleur tapijt vermelden!

847450	Linoleumbekleding, 
11 cm
229,-
847105	Linoleumbekleding, 
22 cm
309,-

847451	Linoleumbekleding, 
H 11 cm
367,-
847130	Linoleumbekleding, 
H 22 cm
424,-

Linoleum-kleur vermelden!

Linoleum-kleur vermelden!

R
 echthoekig hellingpodium, laag

Afmetingen: B 39,4 x H 22 x D 78,8 cm.
846110	Tapijtbekleding

252,-

Kleur tapijt vermelden!

847110	Linoleumbekleding

275,-

Linoleum-kleur vermelden!

Laag vierkante podium, open
Onder het podium past een kast op
wieltjes met een hoogte van 14,1 cm,
art.nr. 846235. 
Afmetingen: B 78,8 x H 22 x D 78,8 cm.
846365	Tapijtbekleding
351,-

Hoog vierkante podium, open
Onder het podium past een kast op wieltjes met een hoogte van 35 cm, art.nr.
846210. Afmetingen: B 78,8 x H 44,2 x
D 78,8 cm.
846150	Tapijtbekleding
482,-

Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

847365	Linoleumbekleding 401,-

847150	Linoleumbekleding 539,-

Linoleum-kleur vermelden!

Linoleum-kleur vermelden!

Vierkant hellingpodium, laag
Afmetingen: B 78,8 x D 78,8 cm.
846453	Tapijtbekleding, H 11 cm
846120	Tapijtbekleding, H 22 cm

275,-
316,-

Kleur tapijt vermelden!

847453	Linoleumbekleding, H 11 cm
847120	Linoleumbekleding, H 22 cm

332,-
367,-

Vierkant hellingpodium, hoog
Afmetingen: B 78,8 x H 22 of 44,2 cm x D 78,8 cm.
846140	Tapijtbekleding
431,-
Kleur tapijt vermelden!

847140	Linoleumbekleding
Linoleum-kleur vermelden!

Linoleum-kleur vermelden!

Direct
meebestellen

G
 olfpodium

Afmetingen: B 116,6 x H 44,2 x D 78,8 cm.
846480	Tapijtbekleding

769,-

Podiumklemmen
Om de podiums, bijvoorbeeld bij een loopparcours,
vast te zetten. 
820861	2 stuks
12,-

Kleur tapijt vermelden!
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482,-

in 3 hoogtes

Duinpanpodium
Afmetingen: B 78,8 x H 22 x D
78,8 cm.
846170	Tapijtbekleding

408,-

Heuvelpodium
Afmetingen: B 78,8 x H 22/36 x
D 78,8 cm.
846160	Tapijtbekleding

459,-

Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

Brugplatform, laag
Te gebruiken met de lage vierkante en hellingpodiums. 
Afmetingen: B 118,2 x H 63,4 x
D 78,8 cm.
846190	Tapijtbekleding

810,-
Kleur tapijt vermelden!

Tunnelpodium, rechthoekig
In combinatie met het putpodium ontstaat een heus ‚onderaards‘ doorkruipsysteem. 
Afmetingen: B 78,8 x H 44,2 x
D 78,8 cm.
846280	Tapijtbekleding

408,-

Putpodium
Afmetingen: B 78,8 x H 44,2 x D
78,8 cm.
846180	Tapijtbekleding

615,-

Kleur tapijt vermelden!

Linoleum-kleur vermelden!

847275	Linoleumbekleding

459,-

Ontwikkeling en ontwerp van

Kleur tapijt vermelden!

847180	Linoleumbekleding

666,-

Podiums
Trapeziums

Linoleum-kleur vermelden!

Tunnelpodium, boog
Begaanbaar, met veiligheidsglas, dikte
29 mm. Afmetingen: B 78,8 x H 44,2 x
D 78,8 cm.
846225	
1109,-

Rolwagen voor artikelnr. 846365

en 847365

Afmetingen: B 76,1 x H 14,1 x D 73,2 cm.
846235	
263,-

Vierkante-spiegel-podium
Spiegel van veiligheidsglas en dus begaanbaar. Afmetingen: B 78,8 x H 22
x D 78,8 cm.
846220	
470,-

Spiegel-trap-podium
Super voor het driedimensionale bouwen. Kan met andere podiums gecombineerd of los worden ingezet. Begaanbare treden met veiligheidsspiegels.
Afmetingen: B 78,8 x H 22 x D 39,4 cm,
hoogte trede 11,2 en 10,8 cm, diepte
trede 19,7 cm.
846465	
328,-

Kleur tapijt vermelden!

847445	Linoleumbekleding 367,-
Linoleum-kleur vermelden!

Glijbaan
Te combineren met de podiums
van 44,2 cm hoogte Van gewast
beukenhout. Afmetingen: B 39,4 x
ingebouwde lengte 78,8 cm.
846270	
275,-

Rolwagen voor artikelnr. 846150
Afmetingen: B 73 x H 35 x D 76 cm
(met wielen).
846210	
252,-

BESTELMOGELIJKHEDEN

Trap
Afmetingen: B 78,8 x H 22 x D 39,4 cm,
hoogte trede 11,2 en 10,8 cm, diepte
trede 19,7 cm.
846445	Tapijtbekleding
351,-

voor uw Podiums

moet (verplichte invoer)
Tretford-tapijt – Eigenschappen en productvoordelen op pagina 323.

T555

1. Kies hier uw podium
2. Kies de gewenste bekleding
3. Gewenste tapijt- of linoleumkleur
Voorbeeld

vermelden

Bestelnummer

Linoleum –

oranje

L171

moet

T568

T582

T641

T517

T516

T622

T569

T601

T538

Eigenschappen en productvoordelen op pagina 208.

zand

groen

L071

L132

Bestelmogelijkheden
kan

8 47450 L 1 3 2 					

lichtblauw

L422

Aantal

1

blauw

L479

grijs

L058

Artikelbeschrijving

Rechthoekig podium, laag

Zonder decoratie!

Stuksprijs €

2 2 9 ,-

Totaalprijs €

2 2 9 ,213

Zeer stabiel om te spelen
en te zitten

Ontwikkeling en ontwerp van

Speeltrapezium

10 Jaar

Garantie
5mm-Veiligheidsrand
Massief Beuken
Handige Draaggrepen
Vervaardigd in Duitsland

Premium-kwaliteit
· 2,5 cm dikke, staafverlijmde
houten plaat
· opzij gedeuveld
· extreem stabiel
· combineerbaar met speelbank

· ruimtebesparend stapelbaar

A

A Speeltrapezium
Met tapijtbekleding.
Materiaal: massief beuken.
846730	B 122 of 76 x H 30 x D 42 cm 413,-
846740	B 133 of 82 x H 42 x D 46 cm 493,-

B

B

Speeltrapezium rolwagen

Past in het kader van het Speeltrapezium (artikelnr.
8464730 en 846740). Van 2 cm dik gefineerd beukenhout. Gemakkelijk verplaatsbaar op 4 zwenkwielen.
Maten: H 20 x B 114,6 resp. 75,6 x D 35,8 cm.
846510	
194,-

Kleur tapijt vermelden!

Combinatievoorbeelden

214

Alle prijzen exclusief BTW.

Gecombineerd met de speelbank

Speelbank –
Combineerbaar
met het
speeltrapezium

als opbergruimte

C Speelbank

Met tapijtbekleding. Materiaal: beuken, massief.
Speelbanken in 30 en 42 cm hoogte kunnen met een
middelgrote (artikelnr. 820140) of twee kleine rolwagens (artikelnr. 820130) gecompleteerd worden.
846910	Hoogte 30 cm voor de kleuterschool,
Afmetingen: B 80,3 x D 45,5 cm 321,-
Kleur tapijt vermelden!
Podiums
Trapeziums

846920	Hoogte 42 cm voor de basisschool,
Afmetingen: B 90 x D 52 cm
528,-
Kleur tapijt vermelden!

C
D Rolwagen
Past perfect onder speelbanken van 30 cm hoog.
Beuken-fineer. Maten: H 23 (incl. wielen) D 39,4 cm.
820130	B 36 cm
155,-
820140	B 74 cm
190,-

D

Perfecte combinatie: speelbank, art.nr. 846910 en
1 brede kast op wieltjes, art.nr. 820140.

Trappen-trapezium

E

Trappodiums
M
 et oppervlak van tapijt. M
 ateriaal: massief beukenhout.
Afmetingen: H 39,4 x D 60,4 cm, hoogte trap 19,7 cm,
diepte trap 30,2 cm. Opmerking: voor hoeken is telkens
een linker en een rechter element nodig.

E
F

846710	90°-hoek links, B 142 cm
846720	90°-hoek rechts, B 142 cm
846725	recht element, B 111,5 cm

631,-
631,-
585,-

G

Kleur tapijt vermelden!

de veelzijdige trapeziums als
pauzehoek...

... als zitgroep

E

F

G
G Hoekpodium met niveaus set
B
 ekleed met Tretford-tapijt T538 aluminiumgrijs en T622
wassabigroen. Materiaal: massief beukenhout. Benodigde ruimte: 254 x 144 cm, H 39,4 cm. 
846517	3-delig
1838,-

Hoekpodium met niveaus set - ziteiland
Bekleed met Tretford-tapijt T538 aluminiumgrijs en
T622 wassabigroen. Materiaal: massief beukenhout.
Benodigde ruimte: 254 x 121 cm, H 39,4 cm. 
846519	4-delig
2425,-

Zonder decoratie!
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Op drie manieren te gebruiken –
spelen, zitten, afbakenen

Rond hoekpodium set
Bekleed met linoleum L132 groen. Met ruimte voor 5 rolwagens (470330). Afzonderlijk bestellen. Materiaal: echt
berkenhout. Benodigde ruimte: 240 x 307 cm, H 30 cm,
zitdiepte 65 cm.
470151	Rond hoekpodium set, links, 3-delig 1965,-
470152	Rond hoekpodium set, rechts (geen afb.),
3-delig
1965,-

Deze podiums hebben hun draai gevonden: Of ze nu tegen de muur, in de hoek of midden in de ruimte staan ze zijn altijd zowel zitgelegenheid als speeltuin. Bovendien kunnen met de podiums speelruimten worden beperkt
of afgebakend. In combinatie met de rolwagen bieden ze een zee van bergruimte voor speel- en bouwmateriaal.

A Hoekpodium boog links

C Podium boog links

B Hoekpodium boog rechts

D Podium boog rechts

Podium boog + 2 x Eindstuk

Hoekpodium ‚boog‘
Achterzijde helemaal gesloten. Met ruimte voor 2 rolwagens (470330). Afzonderlijk bestellen. Materiaal:
berkenhout met linoleumbekleding. Afmetingen: B 160
x H 30 x D 48,2 cm.

Podium ‚boog‘
Achterzijde helemaal gesloten. Met ruimte voor 3 rolwagens (470330). Afzonderlijk bestellen. 
Materiaal: berkenhout met linoleum bekleding. Benodigde ruimte: 239,5 x 120cm, H 30 cm, zitdiepte 65 cm.

Eindstuk voor podium ‚boog‘
Alleen monteerbaar met artikelnr. 470310 en 470315. 
Materiaal: berkenhout met linoleumbekleding. Afmetingen: B 32,5 x H 30 x D 65 cm.

A
B

C
D

470320	Boog links
470325	Boog rechts

505,-
505,-

Linoleum-kleur vermelden!

470310	Boog links
470315	Boog rechts

E Eindstuk voor podium boog

1263,-
1263,-

E

470319	

Linoleum-kleur vermelden!

Linoleum-kleur vermelden!

Direct
meebestellen

BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (verplichte invoer)
Linoleum –
Rolwagen
Past onder de podiums en is de ideale bergruimte voor
zitkussens, blokken en nog veel meer. M
 ateriaal: berkenhout. Afmetingen: B 39 x H 25 x D 45 cm.
470330	
206,-

216

L171
oranje

Alle prijzen exclusief BTW.

Eigenschappen en productvoordelen op pagina 208.

L071
zand

L132
groen

L422

lichtblauw

L479
blauw

L058
grijs

206,-

Podiums
Trapeziums

Speel- en slaapplatform

G

Bijpassende ligkussens
vanaf pagina 434.

Slaap- en speelplatform
Deze podiums zijn speelplaats, bed en bergruimte in één. In een wip zijn ze tegen
elkaar geschoven een groot speelvlak. Voor het middagslaapje krijgt iedereen een eigen
podium en kan uit het ‘geheimvak’ een matras tevoorschijn worden gehaald. Achter de
klep met magneetsluiting en luchtopeningen zijn geleidestangen verborgen. Zo blijft
het matras schoon en wordt hij goed gelucht. Matras a.u.b. extra bestellen. Materiaal:
berkenhout, oppervlak met linoleumbekleding. Afmetingen: B 150 x D 64,2 cm.

F
G

470060	Podium voor 1 matras, H 18,5 cm
470065	Podium voor 2 matrassen, H 34,1 cm

F

620,-
723,-

Linoleum-kleur vermelden!

Speelplatform
-speelhuisjes
vanaf pagina 412.

Speelpodium met schuif op wieltjes
34 cm hoge speelpodium met groen linoleum.
Twee rolwagens zorgen bovendien voor extra
bergruimte. 
Materiaal: berken-massief hout. Positionering:
in de hoek. Leeftijd: vanaf 1,5 jaar. Podiumhoogte: 34 cm. Totale hoogte: 34 cm. Benodigde ruimte: 188 x 188 cm. GS gecertificeerd: ja.
259013	
2850,-
210033	Montage Montage op aanvraag.

Vierkant podium
Set podiumtrappen
On 3 hoogten: 11, 22 en 33 cm. De podiums
kunnen ruimtebesparend in elkaar worden geschoven. Materiaal: echt berkenhout met linoleumbedekking. 3-delig (telkens 1 x H 11 cm, H
22 cm, H 33 cm). 
470015	
804,-

Plaatsbesparend in
elkaar geschoven

Zonder decoratie!
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Zachte bouwstenen

Heuvellandschap 2
Materiaal: afneembaar, hygiënisch oppervlak van
kunstleer, schuimstof, onderkant met antisliplaag.
Afmetingen: L 240 x B 40 x H 16 cm. Gewicht: per
element ca. 8 kg. Kleuren: turquoise en saffierblauw.
187091	2-delig
1014,-

Groot heuvelland
Benodigde ruimte: 480 x 80 cm, H 20/33 cm.
367803	6-delig
1517,-

Premium-Kwaliteit

Kleine berg
Benodigde ruimte: 120 x 200 cm, H 20 cm.
367804 5-delig

5
Jaar

Podiumkwaliteit voor vele kindergeneraties –
tegen een eerlijke prijs. Elk doordacht detail zal u overtuigen!

218

· Hygiënisch oppervlak
Het oppervlak is zeer aangenaam. Het stevige
kunstleer is uitermate robuust, afwasbaar en
moeilijk ontvlambaar. Eco-Tex 100, productklasse
1, meer voordelen vanaf pagina 481.

· Vaste matkern – geen wegzakken!
De matkern bestaat uit hoogwaardige schuimstof
RG 25/60 (=volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk - t oelichting vanaf pagina 481. In
het extra fijne schuimstof zakken de voetjes niet
weg, de kinderen struikelen niet aan de randen.

·V
 erschuift niet
Dankzij de onderlaag met remstabiele wafel
structuur schuiven de podiums bij het spelen
niet uit elkaar.

·V
 eilig
Op verzoek kan het podium ook geleverd worden van vlamvertragend materiaal (CME), tegen
25 % meerprijs. Zie pagina 274.

Alle prijzen exclusief BTW.

877,-

Podiums
Trapeziums

Regenboogeiland
Benodigde ruimte: 280 x 240 cm, H 2, 10, 20 cm.
367796	14-delig
2132,-

Zachte golf
Benodigde ruimte: 280 x 40 cm, H 20 cm.
078094	6-delig

801,-

Speelbergen
Benodigde ruimte: 200 x 200 cm, H 2, 10, 20 cm.
078092	9-delig
1375,-

Hoektrap
Benodigde ruimte: 160 x 120 cm, H 10, 20 cm.
023315	4-delig
662,-

Stufen-Plateau

Benodigde ruimte: 200 x 160 cm, H 20 cm.
023320	9-delig
1517,-

Klein eiland
Benodigde ruimte: 200 x 200 cm, H 2, 10, 20 cm.
367797	9-delig
1375,-

Avonturenland
Benodigde ruimte: 200 x 160 cm, H 20 cm.
023265	10-delig
1589,-

Zonder decoratie!
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Speel- en bewegingslandschappen
Stel uw eigen bewegingslandschap samen met onze individuele elementen. U kunt kiezen uit verschillende vormen, kleuren
en hoogtes en de afmetingen zijn perfect op elkaar afgestemd.

U kunt ook kiezen voor een van onze combinaties op pagina
218/219. Meer over de hoge kwaliteit op pagina 218.

Afzonderlijke elementen
Ontwikkeling en ontwerp van

Afmetingen: B 80 x H 20 x D 80 cm.
128225	
287,-

Kwartcirkel
Zijlengte 80 cm. Materiaal: PU-schuimkern RG 25/60 met kunstleren overtrek De onderzijde van de podiums is
voorzien van een remstabiele wafelstructuur.
128144	H 10 cm
194,-
128221	H 20 cm
247,-

Kunstleer kleur vermelden!

Kunstleer kleur vermelden!

Kunstleer kleur vermelden!

Eenvoudige golven
Afmetingen: B 80 x H 20 x D 80 cm.
128246	
247,-

Helling met dubbele uitholling
Afmetingen: B 40  x H 20 x D 80 cm.
111626	
180,-

Helling
Materiaal: PU-schuimkern RG 25/60
met kunstleren overtrek.
128133	
167,-

Trap, 3 treden
Afmetingen: B 40 x H 20 x D 80 cm.
111258	
180,-

Kunstleer kleur vermelden!

Kunstleer kleur vermelden!

Kunstleer kleur vermelden!

Kunstleer kleur vermelden!

Rechthoek
128215	B 80 x H 20 x D 80 cm

226,-
128217	B 80 x H 40 x D 80 cm

341,-

Rechthoeken met haptische

elementen

BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (vereiste gegevens)

kan (optionele gegevens)

Kleur

Basisvormen

Geef bij uw bestelling altijd de kleur van het kunstleer aan.

Vermeld de aanduiding CME voor de uitvoering die volledig
bestaat uit vlam vertragende materialen (schuim). Houd rekening met een meerprijs van 25 %.

K105

Abrikosengeel

K052

Voorbeeld

Varengroen

220

K106

Mangooranje

K206

Graphitgrau

Bestelnummer

K151

Papaverrood

K004

Turquoise

moet

K204

Toffeegrijs

K001

Aquarelblauw

K203

Appelgroen

K005

K002

Caribischblauw

Bestelmogelijkheden
kan

1 2 8 215K00 1 CME

K053

Kristalgrijs

			

Alle prijzen exclusief BTW.

Petrolblauw

Aantal

Artikelbeschrijving

1

Rechthoek aquarelblauw

Stuksprijs €

2 82 , –

Totaalprijs €

282, –

SCHEIDINGSWANDEN
NIEUW!
Flexibele scheidingswanden rise.upp
Scheidingswanden voor
kinderen van 0-3 jaar ����������������������������� vanaf pagina 222
Scheidingswanden voor
de crèche���������������������������������������������������� vanaf pagina 225
Extra veel opbergruimte���������������������������� op pagina 227
Scheidingswanden voor
de kleuterschool ������������������������������������� vanaf pagina 228

Scheidingswanden

Flexibele speelhuiselementen ����������������� op pagina 232

Flexibele
scheidingswanden

10 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

· indeling van ruimtes

Geproduceerd in
Duitsland

· uiterst stabiel en robuust
· veel verschillende elementen stimuleren waarneming en fijne motoriek
· tweezijdig bespeelbaar
· geen loszittende onderdelen
· in twee hoogtes

Scheidingswanden voor kinderen
van 0-3 jaar
Gisteren is Emilia nog op haar billen gevallen, maar
dat is ze nu vergeten.
Langs de scheidingswand zet ze bedachtzaam de ene
voet voor de andere. Emilia haalt haar kleine handen
van de muur en wankelt een beetje.
Na vier dappere stappen eindigt ook deze poging
weer op haar billen. Maar Emilia is wel vrolijk. Dat was
spectaculair!

B

C

A

222

Kinderen ontdekken de wereld. Stap voor stap
Kindvriendelijke ruimtes moeten zowel geborgenheid bieden
als de kans om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Onze
rise.upp scheidingswanden ondersteunen dit. Het moderne
design van de lijn ‚speelt‘ daarbij met vertrouwde elementen
uit de dagelijkse omgeving van de kinderen: b
 ijvoorbeeld een
huisje met ramen, een tuinhek of een kleine truck. Door leeftijdsgebonden prikkels nodigen de scheidingswanden van
echt berkenhout tegelijkertijd uit tot bezig zijn en stimuleren
ze bijvoorbeeld de fijne motoriek.

Alle prijzen exclusief BTW.

D

· 5 voelzakken met verschillende vulling

 evordert de fijne motoriek
·b

· s timuleert de lichaamsperceptie en de
haptische en visuele waarneming

A Scheidingswand ‚Flatgebouw‘
Kleurrijke drukknoppen, een rammelaar en twee met een schuif beweegbare dieren
zorgen aan beide zijden van het gebouw voor speelplezier. De opening op de grond is
groot genoeg om een kleine spoorweg of een knikkerbaan onderdoor te laten lopen.
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 50 x H 110,9 x D 9,9 cm.
384687	
344,-

B Scheidingswand ‚Doorgang‘
Met kruipdoorgang, glitterlenzen en kleine gaatjes om door te kijken. In de sleuven
boven de doorgang kunnen voelzakken worden gehangen. De zakjes van stof hebben
verschillende kleuren, vormen, een klittenbandlus en spannende vullingen: knetterfolie,
korrels, belletjes, rammelaars. Ze maken het doorkruipen nog interessanter. 
Materiaal: echt berkenhout, polyester. Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 x D 1,8 cm,
voelzakken B 12 - 13,5 cm, L 55 - 57 cm. Voeltassen wasbaar op max. 30 °C.
391605	
240,-

· s timuleert om te spelen, uit te proberen
en te ontdekken
· s timuleert de fijne motoriek en de
optische en haptische waarneming

· s timuleert het rollenspel en de fijne
motoriek

C Scheidingswand ‘Motoriekelementen‘
Aan de voorkant zorgen twee verschillende glijsporen met drie dieren, twee auto‘s,
draaibare manen en een belletje voor langdurig speelplezier. Aan de achterkant zijn
er een draaibare glitterstaaf, gekleurde knikkers en een netlabyrint met verschuifbare
ringen en knikkers. De sterren kunnen aan beide kanten gedraaid worden. Materiaal:
echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 70,4 x D 12,8 cm.
384681	
459,-

D Scheidingswand ‚Poppenhuis‘

Het poppenhuis aan de voorkant heeft twee niveaus, een doorgang naar het speeloppervlak en een blauw acrylvenster. Hierdoor kan je ook vanaf de achterkant in het
poppenhuis kijken. Bovendien zijn er hier twee wolken met glinsterende spiegeldruppels en andere spelelementen. Materiaal: echt berkenhout, acrylglas. Afmetingen:
B 92,5 x H 85,7 x D 17,9 cm.
385491	
562,-

Zonder decoratie!
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Scheidingswanden

·e
 enzijdig als afsluitelement te monteren met andere
scheidingswanden

A

·g
 oed gecamoufleerde terugtrekplaats

B

A Scheidingswand Afzonderingsgrot
Voorkant met kleine koepelvormige spiegel en kijkopeningen. De grote metalen plaat aan de achterkant van de
grot is perfect voor magnetische dieren en dergelijke. De
ingang is verborgen door een stoffen gordijn en bevindt
zich aan de zijkant. Een groot plexiglasvenster zorgt voor
licht, uitzicht en inkijk. Het stoffen dak is afneembaar en
wasbaar door volwassenen. Bijpassende mat afzonderlijk
bestellen: Art.nr. 385495. Materiaal: echt berkenhout,
polyester, acrylglas. Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 x D
63 cm.
384689	
684,-

Direct

meebestellen

385495	Mat schuimstof RG 28/70 met overtrek 
van kunstleer; H 8 cm
87,-

· ideaal als hoekelement

·k
 indvriendelijke, grote motieven om mee te
spelen en te decoreren
· v oor alle magnetische oppervlakken

C

Magnetische elementen
Materiaal: katoen, magneet. Kunnen op de hand gewassen worden. Afmetingen ter vergelijking: brandweer, B
22,5 x H 12,5 cm, koe B 15 x H 20,5 cm Elk 5 stuks.
370171	Voertuigen (vrachtwagen, brandweer,
ambulance, kraan, tractor)
29,-
370172	Dieren (kat, koe, schaap, varken, hond) 29,-

· inclusief drie gekleurde houten bollen

C Scheidingswand Knikkerbaan
De knikkers kunnen van beide kanten op de reis worden
gestuurd. Daarbij zorgen de starthulp, het rateltraject,
het stopperelement en tot slot het belletje bij de finish voor spannende optische en akoestische effecten.
De knikkers kunnen boven in de uitsparingen of in de
doelingang worden opgeslagen zodat er op elk moment
gespeeld kan worden. M
 ateriaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 70,4 x D 12,8 cm.
384685	
769,-

D

· s timuleert haptische waarneming en
zelfwaarneming

224

B Scheidingswand Truck
Met gewelfde spiegels als koplamp en voelsporen als radiatorgrille en twee ramen van acrylglas: 1x transparant
en 1x blauw. Binnen met zitbank en draaibaar stuurwiel.
Materiaal: echt berkenhout, acrylglas. Afmetingen: B 94
x H 75,3 x D 53 cm.
385438	
758,-

Alle prijzen exclusief BTW.

D Scheidingswand Zintuiglijke waarneming
V
 oorzijde met verschillende materialen en elementen om
te voelen en te ontdekken: zachte getextureerde stof,
glad, koel metaal, geribbeld Tretford-tapijt, massief hout
met gegolfd patroon, kleine borstels en een glibberpad.
Aan de achterzijde is een grote, volledig verlijmde veiligheidsspiegel met afgeronde randen. Materiaal: echt
berkenhout, metaal, polyester. Afmetingen: B92,5 x
H76,9 x D 5,7 cm.
384682	
604,-

Scheidingswanden voor
de crèche

E

·scheidingswand en speelmeubel
in één 

· met fascinerend optisch effect
· s timuleert zintuiglijke waarneming en fijne motoriek

Scheidingswanden

F

E Scheidingswand Zon en tovervenster

Aan de voorkant kunnen kleine schuifinsecten op het
voelspoor om de draaibare zon draaien met haar ratelende en knisperende stralen. Het raam aan de achterzijde
is ‚magisch‘: door de rode plexiglasruit te verschuiven,
wordt in de wirwar van lijnen een afbeelding met dieren
zichtbaar. Materiaal: acrylglas, polyester, echt berkenhout. Afmetingen: B92,5 x H 76,9 x D9,7 cm.
385492	
443,-

F Scheidingswand Voelen, zien en horen
Voorkant met 5 voelzakken in verschillende kleuren en
vormen. Hierin zitten belletjes, een rammelaar, knisperfolie en korrels verstopt. Op de achterkant zijn regendruppels, een draaibare regenmakerwolk en een spiegelvenster om te ontdekken. Materiaal: echt berkenhout,
veiligheidsglas, polyester (niet onderhouden). Stoffen
zakken (met klittenbandlus) afneembaar en wasbaar op
max. 30 °C. Afmetingen: B92,5 x H 70,4 x D 8,7 cm;
voeltassen B 12 – 13,5 cm, L 55 – 57 cm.
391604	
505,-
G Scheidingswand Netlabyrint en kast
Achter de acrylplaten aan de voorkant zijn de covers van
prentenboeken goed zichtbaar, zodat kinderen nieuwsgierig worden naar de inhoud. Op de achterkant is een
stoffen labyrint met verschuifbare ringen, bloemen en
knikkers. Materiaal: echt berkenhout, acrylglas, metaal,
polyester. Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 x D10,4 cm.
384684	
454,-
H Scheidingswanden Voelen en sorteren

· s timuleert de zintuiglijke en zelfwaarneming
en de fijne motoriek

G

·h
 elpt de belangstelling voor
prentenboeken te wekken
· s timuleert de fijne motoriek en de optische
en haptische waarneming

H

 oorkant met sorteerhuisje en sorteerplank. Hier kunnen
V
de 8 bouwstenen in verschillende kleuren en vormen gesorteerd, opgesteld en ingegooid worden. Tapijt in het huisje dempt het geluidsniveau. Aan de achterzijde bevindt
zich een stang voor het bevestigen van kleine zakjes met
verschillende sluitingen, art.nr. 385488 (apart bestellen).
Deze kunnen steeds opnieuw worden gevuld met verschillende dingen of materialen om te voelen. Om de inhoud
eruit te halen, moeten de kinderen de sluitingen (kliksluiting, drukknop, klittenbandsluiting, doortreklus) openen.
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H70,4
x D18,8 cm.
384679	
470,-


Direct

meebestellen

385488	Zakjes met sluitingen (polyester, met

klittenband; afmetingen: B 21 x H 32 cm), 
4 stuks
29,-

· incl. 8 bouwstenen
· s timuleert de visuele en haptische waarneming,
indeling van vormen en de fijne motoriek

Zonder decoratie!
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· scheidingswand en
speelmeubel in één
· van beide zijden
bespeelbaar

Scheidingswanden
voor de crèche

· kan niet geopend worden
door kinderen
· geschikt voor rolstoelen

· met barrièrevrije vloerrail
· geen beknellingsgevaar

Scheidingswand Deur
D
 e deur kan alleen door volwassenen worden geopend door hem kort op te tillen. Het
raam is een doorkijkje en biedt grip. De vlakke vloerrail is gemakkelijk begaanbaar
met een rolstoel als met een schoonmaakkar.
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 91,7 x D 9,3 cm.
384688	
447,-

· s timuleert de fijne motoriek en de optische
en haptische waarneming

Scheidingswand Hek

Hij ziet eruit als een echt hek. Ingewerkte gekleurde glitterlenzen en de mooie uitgefreesde bloem met schuifdieren maken nieuwsgierig.
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 76,1 x D 5,8 cm.
384658	
413,-

· s timuleert visuele waarneming

Scheidingswand Raam

Met blauw acrylvenster in ongewone vorm. 
Materiaal: echt berkenhout, acrylglas. Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 x D 1,8 cm.
384659	
298,-
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Scheidingswand Dal
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 x D 1,8 cm.
384657	

114,-

A

B

A Scheidingswand ‚Hoge kast‘
Smalle kast in huisvorm met 4 vakken. Het bovenste vak
heeft aan de achterkant een rand van acrylglas, de twee
onderste vakken hebben een achterwand. 
Materiaal: echt berkenhout, acrylglas.
Afmetingen: B 50 x H 129 x D 39,8 cm.
385448	
408,-

· ideaal als hoekelement
· scheidingswand en opbergruimte
tegelijkertijd

B Scheidingswand ‚Hoekkast‘
Kleine kast met drie grote planken als opbergruimte en
speeloppervlak. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 50 x H 70,4 x D 50 cm.
385447	
339,-

C Scheidingswand ‚Kast met planken‘
Met twee diepe vakken en rolbak voor bouwstenen of
ander speelgoed. Naar keuze met grote, volledig verlijmde veiligheidsspiegel met afgeronde randen aan de
achterkant. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 92,5 x H 76,9 cm.
385439	zonder spiegel, D 39,8 cm
643,-
385446	met spiegel D 41,3 cm
845,-

Scheidingswanden

Voor extra
opbergruimte

C

· scheidingswand en speelmeubel in één
·b
 ovenste deel aan beide zijden te gebruiken

· met grote, gemakkelijk te
verplaatsen rolbak

Accessoires

·S
 nel en eenvoudig verstelbaar
door volwassenen
·M
 et kindveilige afdekking
Scheidingswand

verbindingselementen

D
 e verbindingselementen zijn gemakkelijk
in verschillende hoeken af te stellen door
het deksel te openen en een schroef los
te draaien. M
 ateriaal: kunststof. Afmetingen: L 15,8 x B 7,1 x H 9 cm.
385437	Set van 2
29,-

· in de breedte verstelbaar

Scheidingswand voetsteun
Kan op verschillende posities worden bevestigd om scheidingswanden extra stabiliteit te geven. Materiaal: metaal (RAL
7040). Afmetingen: L 36,8 x B 4 x H 6 cm.
385436	
33,-

Scheidingswand verdelingselement
Perfect als er niet meer genoeg ruimte is
voor een scheidingswand. M
 ateriaal: echt
berkenhout. Afmetingen: B 41 - 65,4 x
H70,4 x D3,6 cm.
385461	
240,-

Zonder decoratie!

Scheidingswand wandaansluitlijst
Vereist om een scheidingswand aan de
wand te bevestigen. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: B 10,9 x H 74,4 x D 10 cm.
385463	
79,-
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Scheidingswanden voor de kleuterschool
Scheidingswanden zijn multitalenten: ze brengen structuur in de ruimte, delen op en verbinden tegelijk.
Zelden doen ze enkel dienst als scheidingswand, meestal zijn ze tegelijk ook opbergruimte of speelwand.
Handig gecombineerd kunnen ze bij rollenspellen gebruikt worden als garderobe voor kostuums, winkel,
poppentheater, leuke afscherming met bijvoorbeeld gekleurd acrylglas, of als geluidswering.

Scheidingswand Winkel
Benodigde ruimte: 248 x 248 cm. Levering zonder
hangbakken en decoratie. A.u.b. extra bestellen.
870984	
3022,-

Hangelementen
op p. 268.

Scheidingswand Schaduwspel zie p. 229
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Scheidingswand Akoestiek zie p. 229

Middelhoge scheidingswand Winkeltje
Met schuin schap, rekbodems, stang met haken en
markies van katoen/polyester. Opgelet! Kan alleen in
combinatie met andere scheidingswanden gemonteerd
worden! M
 ateriaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat.
Afmetingen: B 80 x H 136 cm, diepte 24 mm.
870914	
505,-

Middelhoge scheidingswand Deur
Met acrylruit (42 x 48 cm) en grendelsluiting, aan één
zijde te openen. Materiaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat. Afmetingen: B 80 x H 136 cm, diepte 18 mm.
870389	
719,-

Groene chalkbord en whiteboard, beide magnetisch
hechtend. Materiaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat, Aluminium Folie. Afmetingen: B 80 x H 136 cm,
diepte 18 mm.
870930	
569,-

Middelhoge scheidingswand met vulling
Vulling van berkenhout. Materiaal: Berk Echt hout,
Staal Poedergecoat. Afmetingen: H 136 cm, diepte
18 mm.
870382	B 80 cm
298,-
870482	B 118,5 cm
470,-

Middelhoge scheidingswand Gatenplaat
V
 oor hangelementen, vanaf pagina 451 M
 ateriaal: Berk
Echt hout, Staal Poedergecoat. Afmetingen: H 136 cm,
diepte 18 mm.
870397	B 80 cm
420,-
870497	B 118,5 cm
500,-

Middelhoge scheidingswand Akoestiek
Aan beide zijden met blauw isolatievlies.
Materiaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat. Afmetingen: H 136 cm, diepte 18 mm.
820060	B 80 cm
650,-
820061	B 118,5 cm
753,-

Middelhoge scheidingswand Kiosk
Gatenplaat met freesopening. 2-delig gordijn van
katoen/polyester, afneembaar en bij 30 °C wasbaar.
Materiaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat. Afmetingen: B 118,5 x H 136 cm, diepte 18 mm.
870469	
505,-

Middelhoge scheidingswand Schaduwspel
Grote schaduwwand in het midden en kleinere wanden in de kleuren geel, rood, oranje, blauw en groen.
Wanden van acryl. Materiaal: Berk Echt hout, Staal
Poedergecoat, Polyacryl. Afmetingen: B 118,5 x H 136
cm, diepte 18 mm.
870920	
631,-

Scheidingswanden

Middelhoge scheidingswand Raam
S pijlenraam (45 x 55 cm) met klapgrendel, aan één zijde te openen. M
 ateriaal: Berk Echt hout, Staal Poedergecoat. Afmetingen: B 80 x H 136 cm, diepte 18 mm.
870393	
631,-

Middelhoge scheidingswand 
Chalkboard/Whiteboard

Middelhoge scheidingswand 
Spiegel/Magneet

Met veiligheidsspiegel, 3 mm dik, en magnetisch
hechtend whiteboard. Materiaal: Berk Echt hout, Staal
Poedergecoat. Afmetingen: H 136 cm, diepte 18 mm.
870384	B 80 cm
470,-
870484	B 118,5 cm
650,-

·V
 oor alle magnetische oppervlakken

· cijfers en rekentekens

·K
 indvriendelijke, grote motieven om
mee te spelen en decoreren

· incl. kunststof doosje

Magnetische elementen
M
 ateriaal: katoen, magneet. Handwas. Afmetingen ter
vergelijking: brandweerwagen B 22,5 x H 12,5 cm, koe,
B 15 x H 20,5 cm. Elk 5 stuks.
370171	Voertuigen (vrachtwagen, brandweerwagen, ziekenwagen, kraan, tractor) 29,-
370172	Dieren (kat, koe, schaap, varken, hond)29,-

Magnetische cijfers

Rekensommen maken met magnetische cijfers is erg
leuk. De cijfers en rekentekens plakken op alle metalen
borden. Materiaal: kunststof. Afmetingen: cijfers B 1,8
cm, H 3,6 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
395583	288 delen
53,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

Zonder decoratie!
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Verbindingen voor scheidingswanden
voor de kleuterschool
Vaste scheidingswandverbindingen
De scheidingswanden kunnen ook direct en vast aan elkaar geschroefd
worden. Met verbindingsschijven tussen de scheidingswanden kunnen
bovendien 45°- of 90°-hoeken worden gerealiseerd. Zo ontstaan flexibele
scheidingswand-combinaties voor duidelijk vastgelegde speelzones.

direct

45°-hoek

A

B

90°-hoek

A

B

Verbindingsschijven
Voor de verbinding van scheidingswanden in een vaste
hoek van 45° of 90°. 2 stuks per soort. 

A
B

870891	45º hoek
870882	90º hoek

27,-
29,-

Flexible scheidingswandverbindingen
Via een stang met ogen kunnen de scheidingswanden ook flexibel met
elkaar verbonden en in 3 richtingen gezet worden. Met behulp van een
wandlijst kunnen de scheidingswanden ook beweeglijk aan de wand
bevestigd worden. Zo ontstaan flexibele scheidingswandcombinaties
voor variabele speelzones.

Verbinding
Wand/scheidingswand

+ wandaansluitlijst
+ 1 set ogen
+ verbindingsstang

Verbinding
Scheidingswand/
scheidingswand

Verbinding
van scheidings-wanden
in drie richtingen

+ 2 sets ogen
+ verbindingsstang

+ 3 sets ogen
+ verbindingsstang

D

E

C

C Verbindingsogen
Opmerking: de scheidingswanden worden geleverd
zonder verbindingsogen. Afmetingen: B 8,7 x D 9,4 cm,
1,8 cm dik.
870881	2 stuks
27,-

Premium-kwaliteit
Scheidingswandverbindingsstangen

D Wandbevestigingslijsten
V
 oor bevestiging van de scheidingswanden aan de wand.
Materiaal: echt berkenhout. Breedte: 8 cm.
870880	voor scheidingswanden voor crèche, 
H 68,5 cm
58,-
870870	voor scheidingswanden voor de 
kleuterschool, H 136 cm
68,-

· stevig en krasbestendig

E Verbindingsstang
Voor de verbinding van scheidingswanden met flexibele
hoeken. Van gepoedercoate stalen buizen RAL 9006 witaluminium; kogelafsluiting van massief beuken. Hoogte:
65 cm.
870884	
22,-

· van stalen buis, met poedercoating
in zilvergrijs (RAL 9006)
· De veiligheidsschroef voorkomt dat
kinderen de verbindingsstang zo
maar los kunnen trekken.

230

Alle prijzen exclusief BTW.

Poten voor scheidingswanden
voor de kleuterschool

Staander berken, klein
Alleen voor lage scheidingswanden. Enkel voor scheidingswanden in crèches. Geschikt als afsluiting voor
combinaties van scheidingswanden, niet om afzonderlijk
te plaatsen! Per scheidingswand 2 pootjes meebestellen.
Afmetingen: B 33 x H 19 x D 2 cm.
870892	per stuk
40,-

Staander berken, groot
Ook geschikt als afsluiting van een scheidingswandcombinatie. Per scheidingswand 2 pootjes meebestellen. Rolstaanders berken
Afmetingen: B 70 x H 19 x D 2 cm.
Met 2 vastzetwielen. Afmetingen: B 70 x H 20 x D 5 cm.
870886	per stuk
52,- 870887	2 stuks
229,-

Metalen staanders
Staander metaal
O
 ok geschikt als afsluiting van een scheidingswandcombinatie. Afmetingen: B 70 x H 22 x D 3 cm.
870896	per stuk
40,-

grow.upp-Scheidingswanden
op p. 16.

Zonder decoratie!
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Scheidingswanden

Berkenstaanders

A

D
C

Stabiel.
Houten staander in de wand
zetten en vastschroeven.

Flexibele speelhuiselementen

A Hek met struiken
Bestaande uit een 1 hek en 2 struiken.
Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 92 x H 58 x D 40 cm.
128310	
390,-

B Huis met deur en struiken
Bestaande uit: 1 huis met deur en raam
incl. gordijnstang met gordijn en 2 struiken. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 120 x H 120,4 x D 50 cm.
128320	
546,-
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C Huis met deur en boom
Bestaande uit: 1 huis met deur en raam
incl. gordijnstang met gordijn, 1 struik
en 1 boom. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 120 x D 50 cm, huis 120,4
cm hoog, boom 149,4 cm hoog.
128325	
723,-

D Huis met ramen en struiken
Bestaande uit: 1 huis met ramen incl.
vensterbank, 1 gordijnstang met gordijn
en 2 struiken. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 120 x H 120,4 x D 50 cm,
vensterbank 24 cm diep.
128330	
539,-

Wanddecoratie
Spiegels

SCHEIDINGSWAND
WANDDECORATIE
PRESENTATIE
Scheidingswandsysteem
voor kleuterschool en kinderdagverblijven ��vanaf pagina 222
Unieke wandelementen�������������������������������vanaf pagina 234
Leer- en zintuigenwanden���������������������������vanaf pagina 238
Wandpanelen / wandplaten �����������������������vanaf pagina 246
Wand-tastlandschap�������������������������������������vanaf pagina 250
Wandknikkerbanen ��������������������������������������vanaf pagina 252
Spiegel ������������������������������������������������������������vanaf pagina 256
Functiewanden�����������������������������������������������vanaf pagina 266
Gatenplaten en hangelementen��������������� vanaf pagina 268
Ontdekkingsreis door de wereld van de
zintuigen ��������������������������������������������������������vanaf pagina 270

Wandelementen

Ontwikkeling en ontwerp van

Fantasierijk en sierlijk
·	 Maken thematische interieurvormgeving mogelijk
·	 Individueel te combineren
·	 Veel verschillende elementen om te draaien, verschuiven, voelen
·	 Stimuleren de waarneming en de fijne motoriek
·	 Nodigen uit tot ontdekken en uitproberen
·	 Uiterst stabiel en robuust

twee montagevarianten:
recht of haaks

· Voor een individuele seizoensafwerking met natuurlijke materialen of
geknutselde versiering
· Decoratie en leerobject in één
· Twee montagevarianten: recht of
haaks
 eizoensboom
S

Deze boom verandert mee met de natuur buiten. De kleine klemmen aan de kroon houden
alles vast wat bij het betreffende seizoen past.
Daarnaast laat het geïllustreerde draaiplateau
in de stam zien hoe het leven van een eekhoorn
eruitziet door het jaar heen. Inhoud: 2 x kroon (B
46,7 x H 65 x D 1,5 cm) en 2 x stam (B 42,8 x H
63,3 x D 1,5 cm) met geïllustreerd draaiplateau.
Materiaal: berken, beuken; digitaal bedrukt. Totale afmetingen: B 93,4 x H 128,3 x D 1,5 cm.
368362	
500,-
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·m
 et stoffen vleugels voor haptische,
optische en akoestische ervaringen

Applicatie ‚Hommel‘
Materiaal: echt berkenhout, textielmateriaal.
Afmetingen: B 18,4 x H 15,4 cm. Inclusief montagemateriaal.
157756	

· met knisperende stoffen vleugels voor haptische,
optische en akoestische ervaringen

63,-

69,-

· Met schuifelement voor
het stimuleren van de
fijne motoriek
Wanddecoratie
Spiegels

·M
 et verschuifbaar vliegje voor
het stimuleren van de fijne
motoriek

Applicatie ‚Lieveheersbeestje‘
Materiaal: echt berkenhout, textielmateriaal.
Afmetingen: B 21,7 x H 19,8 cm. Inclusief montagemateriaal.
157751	

Applicatie ‚Kikker‘
Materiaal: echt berkenhout, gebeitst.
Afmetingen: B 41 x H 46 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
053965	

103,-

Applicatie ‚Zonnebloem met bijtje‘
Materiaal: berkenhout, beuken - massief hout.
Afmetingen: B 30 x H 81 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
121048	

92,-

· met verschuifbare bloemen om de
fijne motoriek te stimuleren

·M
 et 11 verschuifbare
elementen

Applicatie ‚Fruitbomen‘
Met 11 houten schuifdelen. Materiaal: berkenhout, beuken - massief hout.
Afmetingen: B 69,5 x H 102 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
120183	

275,-

Applicatie ‚Bloemenwei‘
Materiaal: berkenhout, beuken - massief hout.
Afmetingen: B 76 x H 28,5 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
120159	

Zonder decoratie!

155,-
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C

D

A

B

·b
 ekleed met
tapijt voor
haptische
ervaringen

A


Applicatie ‚Vogel‘

Materiaal: echt berkenhout, gebeitst. Incl. bevestigingsmateriaal.
053296	oranje, B 26 x H 20 cm
40,-
053295	blauw, B 19,5 x H 15 cm
40,-

E

C Applicatie ‚Zon‘
Liefdevol weergegeven vrolijke wandapplicaties. 
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 26,6 x H 26,6 cm.
Inclusief montagemateriaal.
149927	
46,-

D Applicatie ‚Vlinder‘
Met beweegbare vleugels van textiel: de ene klappert,
de andere knispert. M
 ateriaal: echt berkenhout, gebeitst.
B
 Applicatie Egel
M
 ateriaal: echt berkenhout, Tretford-tapijt. Afmetingen: Afmetingen: B 25 x H 27 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
B 36,4 x H 22,2 cm. Inclusief montagemateriaal.
157753	
92,- 053937	
63,-
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E Applicatie ‚Boom met een haas en een egel‘
Wie verstopt zich hier in het gras? Aha een haas en een
egel, en de kevers kruipen langs de stam heen en weer.
Met 5 elementen om te schuiven. M
 ateriaal: berkenhout.
Afmetingen: B 86 x H 180 cm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
120335	
873,-

Haal een stuk van de
natuur naar binnen

Ontwikkeling en ontwerp van

Wanddecoratie
Spiegels

Wie eenmaal is begonnen met het ontdekken
van de liefdevol vormgegeven toepassingen, wil
ze allemaal beter leren kennen.
Er is immers overal iets te ontdekken:
bijv. regeldruppelspiegels, glijdende figuren of
textiele elementen om te voelen.

Applicatie Boom met spiegel
L iefdevol weergegeven wandapplicatie met spiegel zodat de kinderen hun
eigen lichaam kunnen zien, verschuifbare vogels en een vliegenzwam met
beweegbare slak. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: Boom B 91,8
x H 147,5 cm. Inclusief montagemateriaal.
157749	
615,-

· Ideaal voor terugtrekplaatsen en slaapkamers
· Verwijderbare batterijlade
· Eenvoudig aan te brengen dankzij ophang
ogen aan de achterkant van de wolken

Wandlamp Sterrenglans

Tussen de wolken glinsteren veel kleine sterren die uitnodigen tot dromen. Materiaal: kunststof, hout, metaal. Afmetingen: L 59 x B 36 x T 3,5 cm. Inbegrepen Bevestigingsmateriaal. Voor de lichtjes zijn 3 x AA-batterijen nodig (niet inbegrepen).
Gelieve afzonderlijk te bestellen.
370173	Wandlamp Sterrenglans
274,-


Direct

meebestellen

648238	1,5-V-AA-batterijen, 20 stuks

11,-

Zonder decoratie!
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Meer Leerwanden
op pagina 240.

draaispiegel

schuifspel

Kwartcirkel leerwand links
Draaispiegel, schuifspel met 2 auto’s en tankstation en
3 bijen schuifspel, kogelspel, kleine spiraalkogeltjes. Ma
teriaal: berkenhout. Afmetingen: B 65 x H 70 cm. Incl.
bevestigingsmateriaal.
120215	
309,-

238

Leerwand mulde A
4 kettinkjes, 2 wieltjes, 1 hendel, borstels, 2 kwasten, ko
kosmat, draaistang spel. M
 ateriaal: berkenhout. Afme
tingen: B 65 x H 69,5 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
120217	
259,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Kwartcirkel leerwand rechts
Houtratel, schuifspel met 4 delige rups, vliegtuig , en
hoekspiegel. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 65
x H 65 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
120218	
247,-

Leerwanden
voor de kinderopvang
·	stimuleren waarneming en fijne motoriek
·	bieden optische, akoestische en haptische elementen
·	zijn te gebruiken als speelhoek
·	zijn divers en daarom lang interessant
·	bieden acties voor verschillende leeftijdsgroepen
·	hebben geen losse onderdelen – niets gaat verloren
· vereist geen opruimwerk
·	 perfect voor bezigheidstherapie

Wanddecoratie
Spiegels

Ontwikkeling en ontwerp van

5 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

Montage ook in
de hoek

Geproduceerd in
Duitsland

magnetisch
labyrint

magneet
kogels

Leerwand bogen A
Magneet labyrint, spiraal, schuifspel met 4 houten resp.
8 houten delen, ping pong, prisma’s in 4 kleuren en dra
aischijf. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 65 x H
69,5 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
120216	
344,-

Leerwand B
Veel sluitingen: knoop, snoer, riem, gordel, ritsluiting,
klittenbandsluiting, drukknop, broeksluiting en koord.
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 65 x H 69,5 cm.
Incl. bevestigingsmateriaal.
120221	
259,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

Leerwand bogen B
2 kettinkjes, 3 magnetische kogels, zandloper, magneet
 ateriaal: berkenhout.
stof buis, 6 draaiende elementen. M
Afmetingen: B 65 x H 69,5 cm. Incl. bevestigingsma
teriaal.
120219	
282,-

Zonder decoratie!
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Leerwanden

Ontwikkeling en ontwerp van

Leerwand ‘Motoriek C‘
S chuifworm met 4 bewegende onderdelen, 1 spiegel, 1 ijzeren stang met verschillende
haptische schuifelementen, ballenspel (touw kan naar boven en beneden getrokken
worden). Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 60 x H 45 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
056888	
194,-

Leerwand ‘Motoriek D‘
1 dik hennepen touw om zich op te trekken, vast te nemen en te voelen, 1 buisje
met glitters om te draaien, twee stangen met bollen en ringen om te verschuiven,
1 draaiknop – als eraan wordt gedraaid, zorgt de schijf met gekleurde stroken voor
leuke effecten. Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 60 x H 45 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
056892	
259,-

Leerwand ‘Motoriek E‘
Verschuifbare bollen met vering, draaischijven met effect – als één draait, draaien de
andere mee, 1 buis met magnetisch stof – stokjes laten het magnetische stof ‚dansen‘.
Materiaal: echt berkenhout. Afmetingen: B 60 x H 45 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
056893	
263,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Ontwikkeling en ontwerp van

Wanddecoratie
Spiegels

Kleine verjaardagskinderen worden groot

82 cm

Projectidee:
Voor de eerste verjaardag op school, krijgt
het jarige kind een kralensnoer voor een
armband. Op elke verjaardag mag hij of zij
een kraal kiezen en die aanrijgen.
De armband wordt opgehangen aan de knop
naast het raam. Aan het einde van de kleuterschooltijd kunnen de beginnende schoolgaande kinderen hun armbanden meenemen
als herinnering.

A Verjaardagskalender
Inhoud: lat, 5 schuifelementen, 1 kroon, bevestigingsmateriaal. Materiaal: berkenhout; fotovenster van kunststof.
Afmetingen: lat L 82 x H 6 x D 2 cm.
368352	
190,-

A
· Kalender voor
5 kinderen
· Foto’s zijn heel
eenvoudig
verwisselbaar
· Met kroontje
·	Individueel uit te
breiden

B
· past bij art-nr. 368352
· voor 3 kinderen
· Foto’s zijn heel
eenvoudig
verwisselbaar

B Uitbreiding voor verjaardagskalender
Inhoud: lat, 3 schuifelementen, bevestigingsmateriaal.
Materiaal: berkenhout; fotovenster van kunststof.
Afmetingen: lat L 45,5 x H 6 x D 2 cm.
368356	
103,-

eenvoudige montage
van de schuifregelaars

Zonder decoratie!
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Plaat Klavertje vier
Het klaverblad is gevuld met gelballetjes en bestaat uit
vier segmenten. Als er druk op één of meerdere segmen
ten uitgeoefend wordt, verplaatst de gel zich en bewegen
Plaat Monteur
Met vleugelsschroeven, moeren, moersleutel en afsluit de balletjes mee. Telkens weer een nieuw en fascinerend
schouwspel.
ventiel. 
156921	
125,- 162648	
132,-

242

Alle prijzen exclusief BTW.

Plaat Kraan
Als de betonmixer draait, zijn de geluiden hoorbaar. Met
de magneet op de kraan kan de container van de truck
worden getild. Als een bepaalde hoogte is bereikt, laten
de magneten los en land de container weer op de truck.
150541	
115,-

Zinnenwanden
veelzijdig en combineerbaar
·	Om te zien, voelen, horen en experimenteren
·	Stimuleren de waarneming en de fijne motoriek
·	Interessant voor verschillende leeftijdsgroepen
·	Altijd beschikbaar
·	Hebben geen losse onderdelen – niets gaat verloren
·	Ideaal voor de vormgeving van zintuiglijke wanden:
platen kunnen naar wens worden vervangen
·	 Materiaal: Onderplaat van echt berkenhout
·	 Afmetingen: 40,6 x 43,2 cm

Wanddecoratie
Spiegels

Ontwikkeling en ontwerp van

5 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

Geproduceerd in
Duitsland

Plaat ‚Zeezicht‘
Plaat met een schitterende opdruk van een onderwater
wereld. Met de knijpzak kan iedereen zelf zorgen voor
opborrelende luchtbellen. Materiaal: basisplaat van echt
berkenhout. Afmetingen: 40,6 x 43,2 cm.
185091	
194,-

Trap voor stuiterballen
Achter de acrylplaat springen de 2 stuiterballen van
boven naar beneden. Enkel handige vingers brengen ze
langs de tunnel aan de zijkant weer naar boven.
023138	
155,-

Sluitingen
7 sluitingen bij elkaar. Hier kun je in alle rust uitproberen
en oefenen zo lang je wilt.
120370	
80,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Lang koord/Lange
ketting. Verwurgingsgevaar. 

Zonder decoratie!
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Zintuigplaten – individueel combineerbaar
Materiaal: basisplaat van echt berkenhout. Afmetingen: 40,6 x 43,2 cm.

Plaat Glitterstaven
V
 ier draaibare glitterstaven voor optische
effecten bij het draaien. 
120371	
115,-

Plaat Kleurrijke vierkanten
Eerst nadenken, dan schuiven: dat is
de enige manier om de 8 vierkanten
zo te plaatsen als de 4 kanten van het
draaibare blokje tonen.
023145	
247,-

Draai-kogelslak
Een flinke zwaai brengt de kogels in
een omloopbaan. 
120396	
148,-

Regenmaker
Bij het draaien van de blauwe schijf hoor
je het ruisen en sijpelen. 
120373	
144,-

Labyrint
Om de 8 gekleurde knoppen zo te verschuiven als de 16 mogelijke combinaties
op de twee draaibare blokjes tonen, moet
elk kind goed nadenken.
023139	
109,-

Draaischijf 3
Biedt fascinerende optische effecten. 
120148	
92,00

Borstels
De verschillende borstels animeren tot
voelen en betasten.
104608	
92,-

Plaat Draaiende effectschijf
Met 8 draaischijven met motief.
120390	
109,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Schulpwiel met rubberballetjes
Als het wiel draait, springen de balletjes overal heen. Materiaal: basisplaat
van berkenhout. Afmetingen: 40,6  x
43,2 cm.
120393	
144,-

Magneetspoor + 2 taststaven
Met twee stalen kogels. 
120392	
103,-

Plaat Tandwielen met acryl
Als het grote tandwiel draait, draaien de
kleintjes ook: van tand naar tand.
120394	
183,-

Plaat Spinnenweb
Met spinnenweb en drie verschuifbare
figuurtjes: spin, vlieg en kever. 
151523	
125,-

Klankbuizen
Maken geluid. Met trommelstokje en
12 verschillende metalen buisjes.
120150	
115,-

Plaat Dobbelsteen
Met de dobbelstenen in zes kleuren kunnen leuke patronen en constructies gebouwd worden tussen de houten deuvels.
Inclusief 72 dobbelstenen (3 × 3 × 3 cm)
en opvangzak. Past bij de zintuigelijke
wanden.
096304	
125,-

Wanddecoratie
Spiegels

Plaat Tastzakken
Een boeiende aangelegenheid, want
elke zak maakt een ander geluid, bijv.
knisteren, ritselen of piepen. Materiaal:
basisplaat van berkenhout. Afmetingen:
40,6  x 43,2 cm.
120375	
137,-

Spiegel

057592	

92,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan
3 jaar.  Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

Montagemogelijkheden voor zintuigplaten
1. Montage met houderlijsten

2. Montage direct aan de wand
Eenmaal gemonteerd
kunnen op elk moment
andere wandplaten in
de houderlijsten worden
geplaatst. Daarvoor
hoeven alleen de metalen
sluitingen aan de lijsten
naar boven en beneden te
worden gedraaid, de plaat
verwisseld, de sluitingen
weer teruggedraaid - klaar!

Wandlijsten
Als boven- en onderafsluiting. 
Materiaal: beuken – Beuk, afsluitplaat van metaal.
120189	Lengte 41 cm, 2 stuks
120190	Lengte 81,5 cm, 2 stuks
120191	Lengte 122 cm, 2 stuks

Metalen
afsluiting

40,-
52,-
63,-

... of met schroeven direct aan
de muur bevestigen

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

Wandplaten
speels en stimulerend
·	Stimuleren waarneming en fijne motoriek
·	Bieden optische, akoestische en haptische
elementen
·	 Altijd klaar om te spelen
·	Hoge stimulerende waarde voor
verschillende leeftijdsgroepen
·	 Geen losse onderdelen

Wanneer de graspol wordt
verschoven, spelen de vos
en het konijn verstoppertje.

Wanneer je aan het stuurwiel
draait, zie je hoe kikkers zich
ontwikkelen.

Wandplaat Bos
Niet alleen in het echte bos kun je veel ontdekken, ook op de wandplaat ‚Bos‘ is van alles
te zien. De vele schuifelementen bevorderen de fijne motoriek en bieden gespreksmateriaal…. Daar springt de kikker in de vijver, de bij vliegt naar de bloem en de vogel in de
boom. Zo kunnen bijvoorbeeld de ervaringen van een boswandeling worden verwerkt in
een spel. Materiaal: beuken. Afmetingen: B 60 x H 118 x D 55 cm. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
206386	
454,-

246

Alle prijzen exclusief BTW.

A

B

Wanddecoratie
Spiegels

C
Ontwikkeling en ontwerp van

·V
 aste onderdelen, dus
niets kan kwijtraken
·A
 lleen of samen spelen
·D
 e HABA-klassieker nu als
spannend wandspel!

Ontwikkeling en ontwerp van

D

A

Wandspel boomgaard

Wie kan sneller vruchten verzamelen, de raaf of de speler? Dat hangt ervan af wat
het houten wiel aanwijst. Als de pijl naar een vrucht wijst, wordt deze van de boom
naar de bijbehorende fruitmand geschoven, als hij naar de fruitmand wijst, mag een
willekeurige vrucht worden gekozen. Als de pijl naar de raaf wijst, ‚hipt‘ de figuur
een trede omhoog. Als de kinderen de hele oogst hebben ‚binnengehaald‘ voordat de
raaf de vijfde trede heeft bereikt en zo de weg naar de fruitmand verspert, winnen de
kinderen samen. Bevordert op speelse wijze het herkennen en toewijzen van kleuren
en de ontwikkeling van de fijne motoriek. Kan ook alleen worden gespeeld. Materiaal:
basisplaat van massief berkenhout, figuren van massief beukenhout. Afmetingen: L 90
x B 57 cm. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
108033	
259,-

B Klank-wandspel
Een heel bijzondere klankbeleving. Het klankspel kan draaibaar aan de wand bevestigd worden. Als het wordt gedraaid, bewegen de vele kleine glazen bollen en slaan
tegen de verschillend lange houten staven. Zo ontstaan prachtige klanken. Materiaal:
robuust triplex met metalen lager. Incl. bevestigingsmateriaal. Afmetingen: ca. 45 x
45 cm; ca. 25 cm diep.
038003	
466,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

D Schuifstang ‚Spoorbaan‘
Hier komt alles in beweging. De trein rijdt met de wagons door de tunnel naar het
station, het paard ‚loopt‘ naar de stal of ‚springt‘ over de hindernis. Bij de kleine
‚schuivertjes‘ zijn dan niet alleen de vingers, maar ook de beentjes in beweging, want
natuurlijk lopen ze steeds aan de stang heen en weer. De schuifstang kan probleemC Wanddomino
Kettingreactie: Als je de eerste steen aanstoot, vallen stuk voor stuk de andere om. loos aan elke wand gemonteerd worden. De stangen worden altijd geleverd met
 ateriaal: berkenhout, beuken - massief hout, stalen buis. Afmetingen:
Als aan het koord wordt getrokken, richten de stenen zich weer op. Materiaal: hout. 2 wandhouders. M
B 200 cm, Ø 2 cm; station 15,5 x 12 x 4 cm, stal 28 x 23 x 1,2 cm.
Afmetingen: B 76 x D 6,5 cm.
092750	
80,- 120955	
339,-

Zonder decoratie!
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Veelzijdig speelplezier voor zintuiglijke
ontwikkeling en de fijne motoriek!

· brede leeftijdsgroep dankzij
vier onafhankelijk bespeelbare
kanten
· kan gebruikt worden door
meerdere kinderen tegelijk
· hogere stimulerende waarde
door optische, haptische en
akoestische elementen
· geen losse individuele onderdelen, niets kan kwijtraken
· geïntegreerde betonplaat is
een stevige basis

Fysieke basisprincipes

Behendigheid

Samenwerkingsspel

Oog-handcoördinatie

Toewijzingsspel weiland/
wolken

Motorieke elementen

Stuiterende ballen

Boomgaardspel

Kinderen zullen veel plezier
hebben met de veerelementen, de draaischijven
met effect en de magnetische buizen.

Achter de plaat van acryl stuiteren de ballen naar keer op
keer naar beneden, waarna
vaardige vingers ze door de
tunnel aan de zijkant weer
naar boven brengen.

De kinderen proberen
samen het fruit van
de bomen te plukken,
vóór de raaf bij de
boomgaard aange
komen is.

Veelzijdige speeltoren
Gelukkig blijft hier alles op zijn plek, zodat het hele speelgoedaanbod na elkaar en door elkaar tijdens weer gebruikt kan
worden. De speelopties zijn oneindig, van schuiven, stuiteren, toekennen en motorieke spelletjes tot een boomgaardspel
met een kleine raaf waarmee kinderen tot vier jaar samen kunnen spelen. Natuurlijk ligt het aan de kinderen zelf of ze
alleen op een zintuiglijk avontuur gaan of samen met anderen. Van verveling is in ieder geval geen sprake. Materiaal:
echt berkenhout, sokkel van polyethyleen met geïntegreerde betonplaat, acrylglas Afmetingen: B 60 x H 120 x D 60 cm.
Vanaf: 2 jaar.
109593	
1988,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Het beeld ziet er telkens anders uit,
want de bijen, vlinders en dieren in
het weiland zijn verschuifbaar. En
met de magnetische staaf kan een
kleine vogel door de wolken suizen.

Meer leerwanden
op p. 238.

Maak je
eigen labyrint!

Ontwikkeling en ontwerp van

Wanddecoratie
Spiegels

·V
 eel varianten, altijd nieuwe
labyrinten combineerbaar
 timuleert ruimtelijk en logisch
·S
denken, oog-handcoördinatie,
fijne motoriek, mondmotoriek
· Verschillende moeilijkheidsgraden

Knikkerspel labyrint
Van hoeken en platen kunnen steeds nieuwe labyrinten
worden gelegd. Hierdoor moeten verschillende knikkers
met verschillende technieken van de startsteen naar de
doelsteen worden gebracht. Materiaal: hout. Inhoud: 1
blad (L 26,5 x B 26,5 x H 4 cm), 36 hoeken, 5 wegplaten, 11
knikkers (Ø 1,5 cm; 6 x kurk, 2 x staal, 2 x hout, 1 x glas), 1
stoffen zakje, handleiding. Spelers: 1 + Leeftijd: vanaf 3 jaar.
185357	54-delig
80,-

Ook geschikt voor
blaasspellen

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine ballen.
Verstikkingsgevaar. 

·P
 ak- en leerspel met een hoge
stimulerende waarde
·S
 timuleert fijne motoriek, oog-handcoördinatie, kleurdifferentiatie, ruimtelijk inzicht
 rimaire kleuren herkennen
·P
en benoemen

Pak de worm!

De kleurendobbelsteen geeft aan welke wormen van de
magneetplaat moeten worden getild en in het juiste gat
op de insteekplaat moeten worden gelegd. Maar eerst
moet je de juiste tang vinden. Inhoud: 4 insteekborden
(zijlengte 11 cm) met elk 8 wormstekers in 4 kleuren, 4
grijptangen, 1 magneetplaat (30 x 30 cm), 1 kleurendobbelsteen, handleiding met spelvoorstellen. Materiaal:
hout, metaal. Leeftijd: vanaf 5 jaar.
384542	42-delig
60,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

Zonder decoratie!
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Montagevoorbeeld
om de hoek

Wandelement slingerbal
Met twee kogels om heen en weer te schuiven. Stimuleert het gebruik van beide
handen en de ontwikkeling van hand- en vingermotoriek. Materiaal: Berken multiplex, kogels van kunststof. Afmetingen: L 92 x H 19,75 x D 6,2 cm. Voor de bevestiging
zijn twee wandhouders nodig (art.nr. 173510) Deze zijn afzonderlijk te bestellen.
172506	
259,-

250

Alle prijzen exclusief BTW.

Wandelement stad
M
 et motorieksleuf en twee kleine auto‘s om heen en weer te bewegen. Stimuleert het
gebruik van beide handen en de ontwikkeling van hand- en vingermotoriek. Materiaal: berken multiplex. Afmetingen: L 92 x H 25,6 cm, 3,8 cm dik. Voor de bevestiging
zijn twee wandhouders nodig (art.nr. 173510) Deze zijn afzonderlijk te bestellen.
172486	
167,-

Wandtastlandschap
Stimuleert het leren lopen
·deze bontgekleurde elementen en de
verschillende materialen stimuleren
kinderen telkens weer om te voelen en
aan te raken
·	spelenderwijs wordt de motoriek,
de behendigheid van de vingers en
ook dat evenwicht ontwikkeld, omdat
kinderen zich aan de elementen kunnen
optrekken en vasthouden
·	spreekt alle zintuigen aan, ook het zien
en horen

Wanddecoratie
Spiegels

·	 geheel naar eigen wens te combineren

Ontwikkeling en ontwerp van

Direct
meebestellen
Wandhouder
Voor de bevestiging van de wandelementen. Materiaal: beuken, metaal.
Afmetingen: Ø 11 cm, H 2 cm.
173510	2 stuks

Wandelement ‚Eendenpark‘
Met motorieksleuf, drie kleine eendjes om te verschuiven, bomen om te voelen en
een grappige gelatine-pad die de zee symboliseert. Stimuleert het gebruik van beide
handen, visuele en haptische vaardigheden en de motoriek van hand en vingers. Materiaal: berken multiplex. Afmetingen: L 92 x H 24,2 cm, 3,8 cm dik. Voor de bevestiging zijn twee wandhouders nodig (art.nr. 173510) Deze zijn afzonderlijk te bestellen.
174771	
178,-

57,-

Wandelement sensorix
G
 ewelfd element met spiegel en 6 bontgekleurde bellen. Bevordert tactiele, haptische
en visuele vaardigheden. M
 ateriaal: berken multiplex. Afmetingen: L 92 x H 31,74 cm,
1,8 cm dik. Voor de bevestiging zijn twee wandhouders nodig (art.nr. 173510) Deze
zijn afzonderlijk te bestellen.
172460	
194,-

Zonder decoratie!
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Combinatie van meerdere op verschillende hoogten gemonteerde wandplaten voor NOG MEER speelplezier

Knikkerbanen zijn ideaal
voor de samenwerking
tussen groot en klein.

252

De slangen kunnen kinderlijk eenvoudig op
de steekplaat worden aangebracht.

Alle prijzen exclusief BTW.

Met de verbinders zijn nog meer
variatiemogelijkheden mogelijk dan bij
conventionele knikkerbanen

Veranderbare

knikkerbaan
Op speelse wijze de wetten van
de fysica leren begrijpen
Knikkerbanen zijn fascinerend speelmateriaal,
waarmee kinderen zich helemaal kunnen uitleven
met bouwen en experimenteren. Op wetenschappelijk
vlak zitten ze vol natuurwetten. Zo beleven
kinderen bij het bouwen van een knikkerbaan de
principes van oorzaak en gevolg.
Door uitproberen ontdekken ze wat er achter de
begrippen helling, traject, snelheid, zwaartekracht,
traagheid en gewicht steekt en welke samenhangen
hiertussen bestaan. Zo groeit met ieder nieuw
knikkerbaanidee de ervaring, maar wordt ook telkens
de nieuwsgierigheid opnieuw opgewekt.

Wanddecoratie
Spiegels

Ontwikkeling en ontwerp van

5 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

Stoel Mika
op p. 60.

Geproduceerd in
Duitsland

Wandsteekplaat in 2 maten
Op het eerste gezicht zijn dit heel normale opsteekplaten. Er kunnen schijven in verschillende kleuren en vormen op worden gestoken. Identieke vormen kunnen worden
geordend naar grootte of kleur, en over elkaar heen worden gestoken. Daarbij worden de waarnemingen van vormen, motoriek en de coördinatie bevorderd. Voor een
knikkerbaan kunnen de twee opsteekplaten met elkaar worden gecombineerd. Als
baan voor de knikkers wordt een slang door het opsteekwoud geslingerd. Het plankje
van de grote baan dient als knikkeropvangplek. Ook een overhoekse knikkerbaan is
mogelijk. Opsteekschijven, knikkers en slang moeten apart worden besteld. Materiaal:
echt berkenhout (18 mm), stekers van massief beukenhout. Verpakking inclusief bevestigingsmateriaal.

A
B

208401 k lein; B 51,2 x H 51,2 x D 9,8 cm; incl. 16 stekers
144,-
208403 groot – met plankje; B 102,2 x H 80 x D 13,6 cm; incl. 40 stekers 298,-

C Slangenset
Materiaal: kunststof. Afmetingen: 2 x 2 m, 3 x 1 m, 3 x 0,5 m; buiten-Ø 5,2 cm, binnen-Ø 4,5 cm, wanddikte 3 mm.
208407	8-delig
107,-
Verbinder voor wandknikkerbaan
Materiaal: siliconen. Kleur: groen.

D
E

· kunnen afzonderlijk en
gecombineerd worden
gebruikt
· met slang uitbreidbaar
tot knikkerbaan

208314	recht; 6 stuks
208097	y-vormig; 3 stuks

B

C

D

E

47,-
47,-

F Ballenset mix
De knikkermix van 3 rode en blauwe knikkers is perfect voor de knikkerbaan met klittenband. Zo kan iedereen zijn knikker van buitenaf goed in de gaten houden. M
 ateriaal:
beukenhout. Afmetingen: Ø 4 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
351317	6-delig
12,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine ballen. Verstikkingsgevaar. 

A

F
·8
 slangen in 3 lengtes

Zonder decoratie!

·g
 emaakt van hout

253

Flexibele knikkerbaan met klittenband
· speels ontdekken van natuurwetten
· bevordert de creativiteit
· kan op elk moment individueel worden
omgebouwd voor nieuwe uitdagingen

D

A Wandpanelen knikkerbaan
Simpelweg de bevestigingslussen vastklitten en hier vervolgens de slang aan bevestigen. Materiaal: echt berkenfineer,
klittenband. Afmetingen: B 10 x H 120 cm, 1,5 cm dik. Incl.
bevestigingsmateriaal.
208286	4 stuks
148,-

flexibele bevestiging van de slangen
aan de knikkerbaan

A

B

C

D

E

· 8 slangen in 3 lengtes

F

· Passend voor slangenset,
artikel-nr. 208407
· Van hout
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Direct
meebestellen
Verbinder voor wandknikkerbaan
Hiermee kunnen superlange knikkerbanen worden gemaakt.
Met de Y-vormige verbinders kunnen zelfs splitsingen worden
gemaakt, waar drie slangen samenkomen. M
 ateriaal: siliconen.
Kleur: groen.

B
C

208314	recht; 6 stuks
208097	y-vormig; 3 stuks

47,-
47,-

D Bevestigingslussen
M
 et klittenband. Vasthechten aan de wandpanelen. M
 ateriaal:
nylon. Kleur: grijs/groen.
208283	20 stuks
94,-
E Slangenset
Materiaal: kunststof. Afmetingen: 2 x 2 m, 3 x 1 m, 3 x 0,5 m;
buiten-Ø 5,2 cm, binnen-Ø 4,5 cm, wanddikte 3 mm.
208407	8-delig
107,-
F Ballenset mix
De knikkermix van 3 rode en blauwe knikkers is perfect voor
de knikkerbaan met klittenband. Zo kan iedereen zijn knikker
van buitenaf goed in de gaten houden. Materiaal: beukenhout.
Afmetingen: Ø 4 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
351317	6-delig
12,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine ballen.
Verstikkingsgevaar. 

Knikkerbanen en knikkerlabyrinten

G
”Zou deze kogel
in het gat passen?“

Wanddecoratie
Spiegels

H

Mooi langs de muur…
S chuin van bovenaf naar beneden, trapsgewijs in zigzagkoers hoe dan ook, deze kogelbaan in buisvorm biedt allerlei mogelijkheden. Al naargelang de beschikbare plaats en de leeftijd van
de kinderen kunnen een of meerdere buizen aan de wand gemonteerd worden. Behalve de houten kogels (artikelnr. 120264)
zijn ook andere kogels geschikt. Voor de kinderen is het zonder
meer boeiend om te kijken waar de kogels heen rollen en om
uit te zoeken, welke kogels het snelst rollen. De boringen hebben verschillende diameters en zijn over de hele buislengte
verdeeld. De opvangbak is tevens de ideale bergplaats voor de
kogels. M
 ateriaal: berkenhout, stabiele kunststoffolie (Preplac).
Afmetingen: kogelbaan-Ø 10 cm, gaten 3,5 tot 5 cm, B 120 cm;
opvangbak: B 17 x H 9,5 x D 13 cm.

G
H

120262	Wandkogelbaan, 1 stuk
120263	Opvangbak, 1 stuk

125,-
69,-

Is het gat te klein of
de kogel te groot?

J

Oei, die
was snel….

Zou de rode kogel
ook zo snel rollen?

K

Direct
meebestellen
Set van 6 houten kogel
Afmetingen: Ø 4,6 cm. Kleuren: rood, oranje, maisgeel, blauw,
lichtblauw, lichtgroen.
120264	
14,-
Spannend behendigheidsspel
Dat blijft leuk! Een kogellager zorgt ervoor dat het ronde knikkerlabyrint - klein of groot - heel eenvoudig te sturen is. Het kind
zoekt een doel en probeert de knikker door behendig draaien
daarheen te manoeuvreren. Oefent de oog-handcoördinatie! M
 ateriaal: berkenhout met acrylplaat en 3 kunststofknikkers.

J
K

847295	Wand-knikkerlabyrint, klein, B 48 x H 48 cm,
knikkerlabyrint Ø 40 cm                      282,-
847287	Wand-knikkerlabyrint, groot, Ø 100 cm 489,-

· Spannend
behendigheidsspel
· Traint vooruitdenken
vooruitziend denken
· Stimuleert de
oog-handcoördinatie

Zonder decoratie!
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Spiegels
... voor stimuleren van de eigen waarneming
·stimuleren tot het ontdekken van het
eigen spiegelbeeld

Premium-kwaliteit

·veilig dankzij acryl of veiligheidsglas
·kleine details nodigen uit om te spelen
en te ontdekken

Alle spiegels zijn van veiligheidsglas.

·design geschikt voor kinderen

· Deze folie houdt de breuken bij elkaar. Als de spiegel toch een
keer breekt, bestaat er geen verwondingsgevaar.

· Ze zijn aan de achterkant verlijmd met een sterke folie.

· Bevestiging: wandspiegels worden met 2 haken bevestigd. Extra 
borging door lippen aan de onderkant van de spiegels aan de wand
vast te schroeven, voorkomt dat de spiegels eruit worden getild.
· De randen zijn geslepen. -> Geen verwondingsgevaar!

Spiegelwand
Gymmen, dansen, jezelf zien. Een ballet- of spiegelwand tovert de groepsruimte om in een gymnastiekruimte – zonder
grote verbouwing. Omdat willekeurig veel spiegelplaten rechtop naast elkaar kunnen worden geplaatst, kan de spiegelwand ook achteraf met andere elementen worden uitgebreid. De spiegelwand met frame rondom kan rechtop en dwars
worden aangebracht. Materiaal: veiligheidsspiegel (5 mm dik) met massief berkenhouten frame, achterwand van echt
hout. Afmetingen: B 96 x H 144,3 x D 4,9 cm. Inbegrepen Bevestigingsmateriaal.
458884	Zonder lijsten links en rechts; alleen voor staande montage!
270,-
458893	Rondom met lijsten. (zonder afbeelding)
309,-
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Motief- en thema spiegels

169 cm

·m
 et facetgeslepen
lenzen

· met voelspoor

Wanddecoratie
Spiegels

70,7 cm

Spiegel Vrouw Holle
Een toverachtige sprookjes spiegelwereld met voelsporen, spiegelende facet-geslepen lenzen en kleine sterren. Materiaal: echt berkenhout met veiligheidsspiegel
(5 mm sterk), gedeeltelijk kleurrijk beschilderd.
Afmetingen: B 70,7 x H 168,9 x D 3 cm. Inclusief montagemateriaal.
158932	
362,-

·m
 et geïntegreerde schuifelementen

112,6 cm

· s timuleert de fijne motoriek

76 cm

Spiegel Weide
In deze spiegel kun je jezelf zien, maar ook een slak door het weiland laten kruipen
en een bij langs de zonnebloem omhoog en naar beneden laten zoemen. De schuiffiguurtjes zitten vast in de spiegel. Materiaal: echt berkenhout met veiligheidsspiegel
(5 mm sterk), gedeeltelijk kleurrijk beschilderd. Afmetingen: B 76 x H 112,6 x D 3
cm. Inclusief montagemateriaal.
158931	
378,-

Zonder decoratie!
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162 cm

Spiegelen en
spelen

105 cm

131 cm

195 cm

Spiegel ‚Koning‘
Bij de aanblik van deze koning wacht de kinderen een
sprookjesachtige ‚weerspiegeling‘. Om op te hangen of
met fixatie tegen de wand te plaatsen. Materiaal: lijst
van berkenhout, veiligheidsspiegel. Afmetingen: B 60 x
H 162 cm.
120067	
275,-

127,8 cm

· met schuiffiguur

Spiegel Sterrenhemel
Je kunt je eigen spiegelbeeld zien als de sterren ‚opgekomen‘ zijn. En wanneer dat gebeurt, bepaalt degene die ze
Spiegel ‚Boom‘
In plaats van schaduw geeft deze boom spiegelbeelden. verschuift. En bovenaan zweeft een wolk met sterren. MaMateriaal: echt berkenhout met veiligheidsspiegel (5 mm teriaal: echt berkenhout met veiligheidsspiegel (5 mm sterk),
dik). Afmetingen: B 99 x H 195 x D 3 cm. Incl. bevesti- gedeeltelijk kleurrijk beschilderd. Afmetingen: B 76 x H 131
x D 3 cm. Inclusief montagemateriaal.
gingsmateriaal.
121746	
505,- 158930	
408,-
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Wandspiegel
... voor de spiegellijst Oriënt 3. D
 er Spiegel kann im Hochoder Querformat montiert werden. Er eignet sich auch
zum Verbau mit dem Spiegelrahmen-Orient, Art.-Nr.
697764. Materiaal: Veiligheidsspiegel met massief beuken lijst. Achterwand van populierenhout, incl. bevestigingsmateriaal. Afmetingen: B 127,8 x H 105 x D 7,5 cm.
697763	vlak, per stuk
339,-

· Met gordijnen en motorische elementen
· Stimuleert zelfbewustzijn, fijne motoriek en
oog-handcoördinatie

151 cm

Hoekwandspiegel Bladgordijn
Dit hoekelement is heel geheimzinnig. Pas wanneer de decoratieve gordijnen opengaan, verschijnen de twee
spiegels. Links en rechts daarvan valt nog meer te ontdekken: een labyrint met verschuifbare knikkers en een
rups van verschillende elementen die door de glijsporen kunnen worden geleid. Materiaal: echt berkenhout,
veiligheidsglas. Afmetingen: lengte links 118,1 cm, lengte rechts 106,5 cm, hoogte 133,4 cm, diepte 12,1 cm.
Levering incl. bevestigingsmateriaal.
409168	
1034,-

Wanddecoratie
Spiegels

NIEUW!

· Met 3 schuiffiguren
· Geen loszittende onderdelen
· Stimuleert zelfbewustzijn en
motorische vaardigheden

Spiegel ‚Vuurtoren‘
Deze spiegel is een echte blikvanger en heeft veel aantrekkingskracht: enerzijds vanwege zijn liefdevolle
vormgeving en anderzijds vanwege de drie beestachtig mooie schuiffiguren vis, kreeft en octopus. Materiaal:
echt berkenhout, veiligheidsglas; zijdelen rood/wit gebeitst. Afmetingen: B 66,4 x H 151 x D 4 cm. Levering
incl. bevestigingsmateriaal.
352812	
431,-

Zonder decoratie!
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Spiegel met speelwaarde
Maak van een eenvoudige spiegel een prachtige blikvanger! Met de vrolijke applicaties krijgt je spiegel in een
oogwenk een nieuwe look en stimuleert hij bovendien om te spelen.

Ontwikkeling en ontwerp van

·A
 pplicaties met klittenband voor de individuele
vormgeving van spiegels, deuren enz.

A Spiegelsieraad ‘zon’
Materiaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 26,9 x 26,9 cm.
Incl. klittenband.
370135	
51,-

·	Combineerbaar met andere
spiegelversieringen

A

B Spiegelsieraad ‘vogel’
M
 ateriaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 31,6 x 19 cm. Incl.
klittenband.
368374	
39,-

B

C Spiegelsieraad ‘vlinder’
Materiaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 19,9 x 16,4 cm.
Incl. klittenbankpunten
368370	
39,-

C

D Spiegelsieraad ‘slak’
Materiaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 26,9 x 26,9 cm.
Incl. klittenband.
368368	
39,-

D

E Spiegelsieraad ‘egel’
M
 ateriaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 31,6 x 19 cm. Incl.
klittenband.
370170	
39,-

E

F

G

F Spiegelsieraad ‘paddenstoel’
M
 ateriaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 27,6 x 29 cm. Incl.
klittenband.
370169	
39,-
G Spiegelsieraad ‘zonnebloem’
Materiaal: triplex (6 mm) Afmetingen: 59,4 x 20,2 cm.
Incl. klittenband.
370150	
51,-
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NIEUW!
· Grappige spiegels
·A
 nimeren tot rollenspel
 oor groepsruimten, gangen, entrees
·V
en wachtruimtes
· Incl. bevestigingsmateriaal

Spiegelwandelementen
Hier volstaat een blik in de spiegel om te ‚transformeren‘.
Pas dan nog een beetje je stem aan en het rollenspel is
perfect. Materiaal: multiplex plaat, esdoorn fineer van
echt hout, acrylspiegel. Afmetingen: L 94 x B 40 cm,
1,5 cm dik.

H 409479	Dieren
J 409480	Insecten
K 409481	Beroepen

194,-
194,-
194,-

J

K

L

M

N

Wanddecoratie
Spiegels

H

L Ronde spiegel klein
De ‚patrijspoorten‘ frissen saaie muren op als eenling,
duo of trio. Materiaal: lijst van berkenhout, veiligheidsspiegel. Dimensies: Ø 26 cm.
120013	onbehandeld
79,-
120033	geel
91,-
120039	lichtgroen
91,-

O Peuterspiegels met magneetpanelen
De kleintjes kunnen deze spiegels voor hun spel steeds
opnieuw versieren met magnetische elementen. De ‚lijst‘
bestaat boven en onder uit 16 cm brede, magnetisch
hechtende panelen. M
 ateriaal: veiligheidsspiegel, whiteboard. Afmetingen: B 120 x H 83,5 cm.
120074	
309,-

M Ronde spiegel middel
Materiaal: lijst van berkenhout, veiligheidsspiegel.
Dimensies: Ø 38 cm.
120014	onbehandeld (niet afgeb.)
102,-
120037	geel
114,-
120048	lichtgroen
114,-

N Ronde spiegel groot
Materiaal: lijst van berkenhout, veiligheidsspiegel.
Dimensies: Ø 50 cm.
120017	onbehandeld (niet afgeb.)
114,-
120029	geel
125,-
120049	lichtgroen
125,-

O

Direct
meebestellen
Magnetische elementen
Materiaal: katoen, magneet. Handwas. Afmetingen ter vergelijking: brandweerwagen B 22,5 x H 12,5 cm, koe, B 15 x
H 20,5 cm. Elk 5 stuks.

P
Q

370171	Voertuigen (vrachtwagen, brandweerwagen,
ziekenwagen, kraan, tractor)
29,-
370172	Dieren (kat, koe, schaap, varken, hond) 29,-

P

Q

Zonder decoratie!
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Bouwspiegel

Podiumcombinatie 14
Bestaat uit een vierkante spiegelpodium, art.nr.
846220, en 2 wandspiegels, art.nr. 121780. Materiaal: massief beukenhout en veiligheidsglas. Benodigde ruimte: 78,8 x 78,8 cm, H 22 cm.
846487	3-delig
792,-

Ontwikkeling en ontwerp van

·B
 ouw- en legplank
·Z
 orgt voor spannende kleureffecten
en perspectieven
Ø

50

cm

 timuleert tot experimenteren
·S
·D
 ankzij de slipvaste stopper geschikt voor
op de tafel en de vloer

Bouwspiegel, rond
Op de bouwspiegel lijken bouwwerken nog hoger en mooier, legpatronen nog fascinerender. Met transparante bouwstenen of legmaterialen
ontstaan bijzonder interessante effecten. Materiaal: Berk, veiligheidsglas.
Afmetingen: Ø 50 cm, H 3,5 cm.
351439	
206,-

262
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Spiegelhuis
10 jaar

garantie
Echt Berkenhout
Geproduceerd in
Duitsland

Peuterspeelzaal

· met 3 spiegelvlakken

Wanddecoratie
Spiegels

Mini-spiegelhuis
D
 rievoudig spiegeleffect. Binnen kunnen de kinderen zich
rondom ‚spiegelen‘ en driemaal hun spiegelbeeld bewonderen. Het wordt extra boeiend als ook Teddy, een bal of
blokken op de bodemplaat worden gezet. M
 ateriaal: beukenhout, veiligheidsglas (6 mm), HPL-coating Spiegel-/
kunststofvlakken (wit): B 40,2 x H 80,7 cm.
Afmetingen: B 90 x H 79 x D 45 cm.
126006	
719,-

· met 5 spiegelvlakken
· ook spiegelvlakken
aan de buitenzijde

119 cm

Kleuterschool
Spiegelhuis
In dit spiegelhuis kunnen kinderen naar binnen kruipen,
zichzelf en hun spiegelvoorwerpen in duizendvoud bewonderen of gekke gezichten trekken. Het huis bestaat
uit twee dubbelzijdige dakspiegels en een eenzijdige
vloerspiegel en werkt ‚binnen‘ als een reusachtige caleidoscoop. Als het huis dicht gehangen en met licht
gevuld wordt, ontstaan prachtige effecten. Materiaal:
beukenhout, veiligheidsglas (6 mm) Spiegelvlakken: B
55 x H 110 cm. Afmetingen: B 119 x H 103 x D 59 cm.
126001	
971,-

Ontwikkeling en ontwerp van

Zonder decoratie!
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Rechthoekige spiegel
B

80 cm

A

80 cm

105 cm

C

127,8 cm

80 cm

D

160 cm

F

G

127,8 cm

90 cm

30 cm

60,4 cm

Motief- en themaspiegel
vanaf p. 257.

264
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127,8 cm

E

60,4 cm

Spiegel met stang
A Grote spiegel
Het reusachtige spiegelvlak kan in de lengte of de
breedte worden aangebracht. Materiaal: lijst van berken
- massief hout, veiligheidsspiegel. Afmetingen: B 74 x
H 200 cm.
697762	
344,-
B Vierkante spiegel
Materiaal: Veiligheidsspiegel met massief beuken lijst,
onbehandeld, achterwand van populierenhout. Incl. bevestigingsmateriaal. Afmetingen: 80 x 80 cm, D 2,5 cm.
121780	
206,-

C Wandspiegel
... voor de spiegellijst Oriënt 3. D
 er Spiegel kann im Hochoder Querformat montiert werden. Er eignet sich auch
zum Verbau mit dem Spiegelrahmen-Orient, Art.-Nr.
697764. Materiaal: Veiligheidsspiegel met massief beuken lijst. Achterwand van populierenhout, incl. bevestigingsmateriaal. Afmetingen: B 127,8 x H 105 x D 7,5 cm.
697763	vlak, per stuk
339,-

H

D Rechthoekige spiegel

Wanddecoratie
Spiegels

Materiaal: Veiligheidsspiegel met massief beuken lijst,
achterwand van populierenhout, incl. bevestigingsmateriaal. Afmetingen: B 160 x H 80 x D 2,5 cm.
121790	
309,-

D

E Spiegel, rechthoekig
Naar keuze in staand of liggend formaat aan te brengen.
Van berkenhout, met veiligheidsspiegel. Afmetingen: B
30 x H 90 cm.
120058	
125,-
Wandspiegel
De drie wandspiegels hebben hetzelfde formaat, maar
geven de kijker heel verschillende spiegelbeelden. De
rechte toont hem heel normaal, maar de naar binnen
(concave) en naar buiten (convex) gebogen spiegels tonen hem in verticale en horizontale richting vervormd
spiegelbeeld. M
 ateriaal: veiligheidsspiegel, 6 mm dik (art.
nr. 697760), acrylspiegel (art.nr. 697751 en 697752) allemaal met massief beukenhouten frame. Afmetingen:
B 60,4 x H 127,8 x D 7,5 cm. Inbegrepen Bevestigingsmateriaal.
697760	Recht (niet afgeb.)
286,-
F 697751	concaaf
298,-
G 697752	convex
298,-

-Spiegel
L

H Geleidestang
Als hulp bij het leren lopen of te gebruiken voor gehandicapten. Wandmontage. Materiaal: massief essen
en berkenhout. Breedte: 167 cm.
121708	
91,-

Wandplaat spiegel in 2 maten
Materiaal: echt berkenhout, veiligheidsspiegel.

J 121202	Benodigde ruimte: ca. B 61 x H 82 cm

· met veiligheidsglas
·k
 an staand en liggend
worden gemonteerd

K
J

                                           298,-

K 121216	Benodigde ruimte: ca. B 62 x H 112 cm

                                           378,-

L Wandplaat spiegel zeshoek, groot
Om de eigen waarneming te stimuleren. Kan staand en
liggend worden gemonteerd. Voorzien van veiligheidsglas. Materiaal: echt berkenhout met een veiligheidsspiegel. Afmetingen: B 86,8 x H 152 cm.
206463	
482,-

Zonder decoratie!
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Functiewanden
veelzijdig en individueel combineerbaar
Wandplaten verlenen wanden een nieuwe functie. Ze kunnen
op kinder- en schoolkindhoogte gemonteerd worden: als
staand of liggend formaat, solo of naast elkaar Latere uitbreidingen
zijn altijd mogelijk. Vooral voor spiegelwanden is de
combinatie met vasthoudstangen aan te bevelen: als steuntje
bij het leren lopen en ontdekken voor de kleintjes.

10 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

Geproduceerd in
Duitsland

266
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144,3 cm

A

96 cm

B

Magnetische elementen
op p. 261.

Wanddecoratie
Spiegels

Spiegels, whiteboards en panelen kunnen staand of liggend worden gemonteerd.

C

D

E

A Wandplaat spiegel
Montage van de spiegel mogelijk in staand en liggend
formaat. Materiaal: Veiligheidsspiegel. Lijst van berkenhout, achterwand van populierenhout, incl. bevestigingsmateriaal Afmetingen: B 96 x H 144,3 x D 4,9 cm.
458893	met lijst
309,-

B Geleidestang
Als hulp bij ballet- en gymnastiekoefeningen, bij het
leren lopen of voor gehandicapten. Wandmontage.
Materiaal: massief essen en beuken.
Afmetingen: Lengte: 152 cm.
121709	
97,-

D Wandplaat schrijfbord
Met groen, magnetisch hechtend bordvlak, Frame van
berkenhout. Kan ook horizontaal worden aangebracht. 
458883	
459,-

E Wandplaat boekenschap
B
 asisplaat en zijelementen van berkenhout, 5 acrylplaten
(8 mm), gepoedercoate stalen buis, RAL 9006 witaluminium.
458886	
707,-

C Wandplaat whiteboard
Met beschrijfbaar, magnetisch hechtend presentatie- en
info-oppervlak. Frame van berkenhout. Kan ook horizontaal
worden aangebracht. 
458885	
459,-

Zonder decoratie!
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Gatenplaten en
hangelementen

10 jaar

garantie
Echt Berkenhout
meer daarover op p. 125

Geproduceerd in
Duitsland

Rollenspellenwand
U ontvangt 2 gatenplaten en de volgende
hangelementen: 1 spiegel, 1 hoog rek, 2
natuurkleurige en 2 blauwe schapbakken,
1 garderobe, 1 rek voor kooklepels, 1 spoelbak, 1 fornuis, 1 werkblad en 1 hangbak
voor materiaal. Met deze elementen kunt
u een keuken-, een schmink-, een kleedof een kappershoek inrichten.
Materiaal: Berk Echt hout.
Afmetingen: B 192 x H 144,3 cm.
458963	
2149,-

Premiumkwaliteit
Knopjes met kopjes
... maken het in- en uithaken tot een kinderspel.
De knoppen zijn aan de achterzijde van de hangbak bevestigd. De brede rand en het gewicht van
de bak houden ze veilig in de boorgaten.
Voor het uithaken van de elementen deze eenvoudig iets optillen en de knoppen uit de boringen
trekken. Alleen de grote elementen kunnen beter
door volwassenen worden omgehangen.

Gatenplaten
· zorgen snel en eenvoudig voor variatie

Hangelementen
· De leeftijd van de kinderen
bepaalt de ophanghoogte

· benutten de ruimte optimaal - ook in
kleine vertrekken

· zijn heel gemakkelijk
uit- en weer ingehaakt

· kunnen individueel gevuld worden

· kunnen worden meegenomen
naar de speel- of werkplek

· Materiaal: berkentriplex, 20 mm dik.

C
B

Gatenplaten voor de wandmontage – in vier

A

afmetingen

Materiaal: berkenhout, 18 mm dik. Levering incl.
bevestigingsmateriaal.

A
B
C

268

Alle prijzen exclusief BTW.

458892	Gatenplaat crèche, 
B 172,8 x H 96 cm.
458890	Gatenplaat kleuterschool, 
B 96 x H 144,3 cm.
458891	Gatenplaatkinderdagverblijf, 
B 96 x H 176,3 cm.

420,-
344,-
397,-

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Wanddecoratie
Spiegels

D

D Keukenschap - kisten
Voor hangrekken artikelnr. 473761 en 473762.
Afmetingen: B 11,3 x H 10,5 x D 15,4 cm.
473755	

E Inhang-kist breed
Materiaal: corpus van berkenhout, metalen deelten gepoedercoat. Afmetingen: B 48 x H 15 x D 32 cm.
20,- 473767	
183,-

F Hangbak met gatenplaatpaneel
M
 ateriaal: corpus van berkenhout, metalen delen gepoedercoat. Afmetingen: B 29 x H 15 x D 32 cm.
473905	
155,-

G Keukenschap
Materiaal: berkenhout. 
Afmetingen: B 57  x H 23,5 x D 25 cm.
458810	

H Inhang keukenschap breed
Materiaal: berkenhout. 
Afmetingen: B 57 x H 18,8 x D 18 cm.
144,- 473762	

J Inhang keukenschap hoog
Materiaal: berkenhout. 
Afmetingen: B 28 x H 44 x D 18 cm.
125,- 473761	

132,-

K Ophangspoelbak
Materiaal: berkenhout en kunststof. 
Afmetingen: B 57 x H 34 x D 28 cm.
473759	

L Ophanggasplaat
Materiaal: berkenhout. 
Afmetingen: B 57 x H 34 x D28 cm.
275,- 473758	

M Ophangspiegel
Materiaal: berkenhout. Kleur: blauw. 
Veiligheidsspiegels, 4 mm. Afmeting: Ø 38 cm.
259,- 473770	

144,-

N Ophanggarderobe
Met 5 roeden en 6 haken. Materiaal: behuizing van
berkenhout, metalen gedeelten met poedercoating. 
Afmetingen: B 57 x H 18 x D 26 cm.
473764	
190,-

O Hangklaptafel
Materiaal: berkenhout. 
Afmetingen: B 94 x D 67,2 cm.
473777	

P Hangbak met gatenplaatpaneel
Materiaal: corpus van berkenhout, metalen deelten gepoedercoat. Afmetingen: B 28 x H 11 x D 11 cm.
459,- 473763	
98,-

Zonder decoratie!
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Ontdekkingsreis door de wereld van de zintuigen
Ontwikkeling en ontwerp van

Zintuigenrups, 3-dlg. set
Een sensuele ontdekkingsreis die steeds weer spannend
is. De kleine rups verovert in een mum van tijd elk kinderhart, want in en aan haar is er oneindig veel te zien,
te voelen, te horen en te verbazen. De kop-, midden- en
eindpanelen zijn in verschillende kleuren ontworpen en
voorzien van verschillende materialen en accessoires. De
drie delen worden stevig aan elkaar vastgeschroefd, zodat ze bij het doorkruipen niet kunnen verschuiven. Materiaal: echt berkenhout, stof, plexiglas, voelsprieten van
schuimstof met gestippelde stoffen bekleding. Benodigde
ruimte: B 253 x H 85 x D 85 cm. Leeftijd: vanaf 1,5 jaar.
458000	
2426,-

Ontwikkeling en ontwerp van

Zinnenslak
Daarmee wordt het gegarandeerd nooit saai. Want er
valt zoveel  te ontdekken: een mat met ritsel- en tastsegmenten en verschillende motieven, verschuifbare ogen,
een verschuifbare tong, een drukspiegel, borsteltjes, een
tastzakje, een kikkeroog, stroken stof met ingenaaide
tastelementen, knisterfolie en piepelement, een orgel,
een pieper, een ratel, meerdere motoriek-elementen om
heen en weer te schuiven. Zowel de zichtbare als de ingenaaide, dus onzichtbare elementen zullen de kinderen
steeds weer in hun ban trekken en doen verbazen. Materiaal: zuiver berkenhout, schuimstof met spiegelfolie;
mat van schuimstof, overtrek van 100 % polyester met
klitstroken; op de hand wasbaar tot 30 °C. Afmetingen:
B 120 x H 60 x D 72 cm.
457195	
1029,-

stofstroken met
tastelementen
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meerdere borstels

Alle prijzen exclusief BTW.

tastzakje

draaiorgel

·S
 timuleert zintuiglijke waarneming
en fijne motoriek

Ontwikkeling en ontwerp van

 an door meerdere kinderen tegelijk
·K
gespeeld worden
 et schuif- en voelelementen,
·M
sluitingen enz.

kant 1

kant 2

kant 3

Schuifelementen
rupsen

Wanddecoratie
Spiegels

60 cm

Multi-leerkubus
Deze kubus heeft veel leerzame kanten. Hij heeft allerlei
schuifelementen, bijvoorbeeld kleine auto‘s, vliegtuigen,
bloemen enz., een kant met verschillende soorten sluitingen om in alle rust te oefenen, een stuurwiel met schakelpook voor kleine autocoureurs en tal van boeiende
elementen zoals veerkogels, loep, toverstaf, draaischijventoren, tastzakjes, schroefdraadstang, piepelement
enz. Dat betekent dat niet alleen de vingers veel te doen
hebben, maar dat alle zinnen worden aangesproken. De
kubus biedt bezigheidsmogelijkheden voor meerdere
kinderen. En – hij is steeds weer boeiend. Materiaal:
berkenhout. Afmetingen: 60 x 60 x 60 cm.
120828	
792,-

kant 4

Schuifkogels

rijgen

auto‘s als
schuifelementen

Mount Motolino
Met tal van speelvarianten. Rijgen, schuiven, kleuren en
vormen toewijzen: hier kan elk kind spelen met dingen
die zijn fijne motoriek en zijn oog-handcoördinatie bevorderen. ‚Mount Motolino‘ is ook geschikt als bezigheid
voor meerdere kinderen gelijktijdig. Alle elementen zitten
vast, zodat alles altijd opgeruimd is en niet verloren kan
gaan. M
 ateriaal: berkenhout. Afmetingen: Ø 70 cm, H 75
cm. Leeftijd: vanaf 1,5 jaar. Wordt in 3 delen geleverd.
120775	
627,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden. Lang koord/
Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

stimuleert de motoriek

oefent de
vingervaardigheid

Zonder decoratie!

leert voorwerpen
samenbrengen

271

272

KUSSEN · TAPIJT ·
RUSTRUIMTE
Stoelen
Tafels

Hoogwaardige geweven stoffen
en kunstleer ������������������������ (‘Stoffen’ na pagina 481)
Kussens voor kinderdagverblijven vanaf pagina 274
Gestoffeerde meubelen
voor volwassenen �������������������������� vanaf pagina 292
Zitkussens en krukken ������������������� vanaf pagina 306
Zitzakken (voor binnen en buiten)�� vanaf pagina 312

Kussens
Sofas

Tapijten ������������������������������������������� vanaf pagina 314

Zonder decoratie!

XXX

Snoezelplekjes

Lage in

stap v

oor kr

uipers
Voorbeeld van overtrek:
Kunstleer Comfort KF70

Lief voor het milieu!
Knuffelnest
In twee maten. M
 ateriaal: Rand: schuimstof 25/40, Bodem schuimstof RG 28/70, overtrek met rits, bodem volledig met antislipprofiel.
Afmetingen: hoogte bij de instap en voor het hele zitoppervlak 8
cm, H 35 cm.
053017	Kunstleer 140 x 140 cm
707,-
Meerprijs voor Kunstleer Comfort

Optioneel in duurzaam,
bijzonder zacht kunstleer
Comfort.
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053019	Kunstleer 180 x 180 cm
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Naam van overtrek vermelden!

Alle prijzen exclusief BTW.

40,-

862,-
53,-

Knuffelhoekjes
Uw voordelen

Voor knuffelnest en knuffelplek
• vormvast en stevig: vulling van schuimstof
(25/40 = soortelijke
massa – een belangrijk kenmerk van de
kwaliteit. Toelichting vanaf pagina 481.

· Hoge rugleuning zodat ook
volwassenen kunnen leunen.

• standveilig en remstabiel:
onderbodem met slipvast profiel
• gemakkelijk te onderhouden:
overtrekken met rits kunnen verwijderd en
op 30 °C gewassen worden
• veilig:
op verzoek tegen een meerprijs
van 25 % volledig verkrijgbaar in moeilijk
ontvlambare materialen (CME).

KIES UW OVERTREK –
EEN- OF TWEEKLEURIG!
Stofgroep 2
CW58
Rand: Jadegroen (CW50)
Bodem: Avocadogroen (CW51)
CW59
Rand: Noors blauw (CW01)
Bodem: Marineblauw (CW03)

Kunstleer Basic
Voorbeeld van overtrek:
Kunstleer Comfort KF71

KL17
Rand: Appelgroen (K053)
Bodem: Varengroen (K052)

KL19
Rand: Abrikozengeel (K105)
Bodem: Mango-oranje (K106)

Kunstleer Comfort
KF70
Rand: Lentengroen (KF50)
Bodem: Junglegroen (KF51)
KF71
Rand: Ijsblauw (KF01)
Bodem: Atlantisch blauw (KF03)

Knuffelplek
Voor de kleintjes is de instap aan de zijkant extra laag. Voor de groten is de rugleuning hoog zodat ook zij comfortabel zitten. Materiaalbeschrijving zie kader. Afmetingen: 172 x 172 cm, rugleuning 59 cm, hoogte bij instap 8 cm.
023328	Stofgroep 1
1049,80,102,-
1049,-

Meerprijs voor stofgroep 2
Meerprijs voor stofgroep 4

023334	Kunstleer

74,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Naam van overtrek vermelden!

Kussen en deken om te knuffelen

Nieuwe stof Newlife van gerecyclede PETflessen. Meer informatie kleuren onder
‘Stoffen’ vanaf 481.

· v erwarmend en onderhoudsvriendelijk
· hoogwaardig afgewerkt

Kussens
Combineer naar keuze unikussens met gedessineerde
sofa‘s of omgekeerd. Vulling: polyestervliesbolletjes.
De heerlijk zachte, warme dekens zijn onderhoudsvriende- Bloemenkussen
lijk en op hoogwaardige wijze vervaardigd. Ze zijn ideaal Diverse toepassingen: als hoofdkussen, vloerkussen, ver- Overtrek met rits; wasbaar bij 30 °C.
57,-
geschikt in slaap- en rustruimtes of als knuffeldeken. Ma- siering of als projectiel bij het volgende kussengevecht. 098865	40 x 40 cm
55,-
teriaal: 100 % polyester-fleece met smalle zoom, Ecotex- Materiaal: vulling van 100 % polyester, overtrek 80 % 144850 50 x 30 cm
norm 100; geschikt voor wasmachine met fijnwasprogram- polyester, 20 % katoen. Wasbaar op 30 °C. Afmetingen: 098866	50 x 50 cm
70,-
ma op 30 °C en droogkast. Afmetingen: 150 x 200 cm.
Ø ca. 50 cm.
098867	60 x 60 cm
76,-
049855	lichtgroen
31,- 101737	groen/beige
32,- Meerprijs voor stofgroep 4 
2,-
049856	lichtgrijs
31,- 101376	geel/beige
32,- Naam van overtrek vermelden!
156926	ultramarijn blauw
31,-
Deken in 3 kleuren

Zonder decoratie!
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Kussens
Sofas

KL18
Rand: Aquablauw (K001)
Bodem: Caribisch blauw (K002)

Voorbeeld van overtrek:
Kunstleer Comfort Atlantisch blauw (KF03)
en Ijsblauw (KF01)

Nu optioneel in duurzaam Kunstleer
Comfort

Lief voor het
milieu!

Opmerking
Speciale maten te allen tijde op aanvraag mogelijk.

Kruipmatten

Garantie

voor veiligheid tijdens het spelen

Premiumkwaliteit voor alle kruipmatten
·  Lange levensduur: hoogbelastbare, zeer stevige compoundschuimkern van geperste schuimstofvlokken RG 120
(= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk. Meer
hierover op pagina 481).
· absoluut veilig: uitstekende dempingseigenschappen, geen gevaar voor letsel
· vormstabiel: bekleding glijdt niet omdat zij vast met de schuimstofkern verbonden is.
· slipvast: matten over het hele oppervlak voorzien van remstabiele, rondom verzegelde
antislipbodem die vast met de schuimstofkern verbonden is.
· huidvriendelijk: aangenaam zacht, ftalaatvrij, moeilijk ontvlambaar kunstleer, bijzonder
geschikt voor baby‘s en peuters (Eco-Tex 100 productklasse 1 gecertificeerd; meer kunstleervoordelen op pagina 481).
· hygiënisch: urine- en speekselbestendig, eenvoudig afwasbaar, desinfecteerbaar

276

Alle prijzen exclusief BTW.

5

Jaar

Kruipmatten voor de allerkleinsten
De stevige matten zijn ideaal voor elke ruimte.
023381 rechthoek; 200 x 100 cm, H 26 mm;

vulling van PU-schuim ρ 120,
Kunstleer basic
314,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

40,-

023383 Kwart cirkel, 100 x 100 cm, H 26 mm;

vulling van PU-schuim ρ 120,
Kunstleer basic
194,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

27,-

023386 Golf, 200 x 100 cm, H 2,6/23 cm,

vulling van PU-schuim ρ 25/60;
Kunstleer basic
533,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

267,-

Vloerkussens
Zeer geschikt voor de allerkleinsten

Kussens
op pagina 275.

Voorbeeld van overtrek:
kunstleer appelgroen (K053)

Uw voordelen

• verschuift niet: bodem helemaal met antislipmateriaal
• hygiënisch: urine- en speekselbestendig, eenvoudig
afwasbaar, desinfecteerbaar

Vloerkussen, vierkant
Materiaal: kunstleer Basic. Afmetingen: 65 x 65 cm.
163120 Hoogte 9 cm
199,-
163121 Hoogte 18 cm
221,-
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Vloerkussen, golf
Materiaal: Kunstleer basic.
Afmetingen: B 195 x D 110 cm.
163040 Hoogte 9 cm
163041 Hoogte 18 cm
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Vloerkussen, hoek
Materiaal: kunstleer Basic.
Afmetingen: B 130 x D 130 cm.
163180 Hoogte 9 cm
163181 Hoogte 18 cm
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

13,-

• huidvriendelijk: aangenaam zacht, ftalaatvrij, moeilijk ontvlambaar
kunstleer, bijzonder geschikt voor baby‘s en peuters (gecertificeerd
volgens Eco-Tex 100 productklasse 1).
Meer kunstleervoordelen op pagina 486.
• veilig:

compleet gemaakt van moeilijk ontvlambare materialen

(CME) op aanvraag tegen 25 % meerprijs verkrijgbaar.

Vloerkussen, rechthoekig
M
 ateriaal: kunstleer Basic. Afmetingen: B 130 x D 65 cm.
163080 Hoogte 9 cm
266,-
163081 Hoogte 18 cm
306,-
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Vloerkussen, afsluiting rechts
Materiaal: kunstleer Basic.
Afmetingen: B 163 x D 110 cm.
595,- 163020 Hoogte 9 cm
621,- 163021 Hoogte 18 cm
47,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

27,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Vloerkussen, rechthoekig
Materiaal: kunstleer Basic.
Afmetingen: B 195 x D 130 cm.
163060 Hoogte 9 cm
163061 Hoogte 18 cm
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Vloerkussen, afsluiting links
Materiaal: kunstleer Basic.
Afmetingen: B 163 x D 110 cm.
488,- 163000 Hoogte 9 cm
560,- 163001 Hoogte 18 cm
27,-

Vloerkussen ‚Maansikkel‘
Materiaal: kunstleer Basic. Afmetingen: Ø 130 cm.
394,- 163220 Hoogte 9 cm
354,-
555,- 163221 Hoogte 18 cm
466,-
26,-

Kussens
Sofas

• vormstabiel en robuust: schuimstofkern (RG 40/45:
= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk.
Meer hierover vanaf pag. 481.

20,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

480,-
648,-
67,-

529,-
555,-
26,-

Vloerkussen ‚Kwart cirkel‘
Materiaal: kunstleer Basic. Afmetingen: B 65 x D 65 cm.
163160 Hoogte 9 cm
172,-
163161 Hoogte 18 cm
212,-
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kunstleer kleur vermelden!

Zonder decoratie!

14,-
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Gezellig en comfortabel
Knuffelhoeken van hoogwaardige kwaliteit

Combinatievoorbeeld:
Knuffelhoek groot (Maat: 150 x150 cm)
en bijpassende rugkussens.
Voorbeeld bekleding: stofgroep 2,
CanvasBione Soft (CW02 Petrol)

Hoezen afneembaar en wasbaar.
Op aanvraag ook leverbaar met
kunstleer.

De knuffelhoeken hebben een binnenkussen
met kamersysteem. Daardoor kan de vulling
van holle trevira-vezels en schuimstofvlokken
en -staafjes niet verschuiven.

vormbestendig door
binnenkussen met
kamersysteem

keuze uit alle
overtrekken
(vanaf p. 481)

De knuffelhoek blijft dus altijd ‘in vorm’ en
voorbereid op elke uitdaging. Toch is het
raadzaam om ze op gezette tijden op te
schudden. Alle overtrekken zijn afneemen wasbaar.

holle trevira-vezels

geen verschuiven
van de vulling

Knuffelhoek groot
023414 150 x 150 cm, H 25 cm

707,-
67,85,-

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

Knuffelhoek klein
023416 180 x 90 cm, H 25 cm
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

40,51,-

Alle prijzen exclusief BTW.

180,-
194,-

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

20,25,-

023424 2-delig, L 150 cm, Ø 25 cm
023423 2-delig, L 180/90 cm, Ø 25 cm

453,-

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
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Rugkussens voor de Knuffelhoek

023420 1-delig, L 150 cm, Ø 25 cm
023421 1-delig, L 180 cm, Ø 25 cm

327,-
301,-
33,42,-

Ligkussen

Voorbeeld bekleding::

Stofgroep 2
CanvasBione Soft Nordisch
blauw (CW01)

Ligkussens
Ligkussens zijn uitstekend geschikt voor evenwichtsoefeningen. Door de vele kleine
styroporbolletjes passen zij zich helemaal aan het lichaam aan. Bovendien wordt bij
langer liggen geen druk op het lichaam uitgeoefend. Met inlet. Hoogte: 30 cm. Afmetingen: 130 x 200 cm.
024170 S tofgroep 1
493,-
40,51,-

Meerprijs voor stofgroep 2
Meerprijs voor stofgroep 4
Kleur overtrek vermelden!

024172 Kunstleer

493,-
47,Kussens
Sofas

Meerprijs voor kunstleer Comfort
Kleur overtrek vermelden!

Klittenband kussens
• kussens door klittenband eenvoudig te veranderen en steeds
opnieuw te combineren
overtrekken met rits, kunnen verwijderd en op 30 °C gewassen
worden
• vulling met schuimvlokken
• met verborgen klittenband

A Ontspanningskussens
De clou is dat de afzonderlijke kussenelementen willekeurig gecombineerd en gewisseld kunnen worden. Met het verdekte
klitband kunnen ze steeds weer op een
andere manier aan elkaar worden gezet.
De overtrekken hebben een rits, zijn afneembaar en kunnen bij 30 °C gewassen
worden. Inlet met schuimvlokken. Zonder
klitband. Rugkussen Afmetingen: 60 x 36
cm, kussendikte ca. 15 cm.
099588 Stofgroep 2
72,-
Meerprijs voor stofgroep 4

C

40,-

C Vierkussenelement
Afmetingen: 120 x 120 cm, kussendikte ca.
20 cm.
099585 Stofgroep 2
306,-
Meerprijs voor stofgroep 4

B

14,-

B Tweekussenelement
Afmetingen: 120 x 60 cm, kussendikte ca.
20 cm.
099586 Stofgroep 2
172,Meerprijs voor stofgroep 4

A

70,-

Voorbeeld bekleding:
Stofgroep 2
CanvasBione Soft Jadegroen
(CW50)

Zonder decoratie!
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Vaste rugleuning
met afneembare hoes
Verkrijgbaar in
1 of 2 kleuren

Voorbeeldhoes tweekleurig:
Stofgroep 2 CanvasBione Soft CW59
(Rand CW01 Nordisch blauw,
Bodem CW02 Marineblauw)

Ligmat met rugleuning
D
 ankzij de vaste rugleuning kunnen de matten ook vrij in de ruimte neergelegd worden.
De hoezen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden. M
 ateriaal: stevig schuimrubber: onderkant RG28/70, rugleuning RG25/40; hoes vrij kiesbaar; onderkant volledig
bedekt met antislipmateriaal. Afmetingen: 135 x 135 cm, zithoogte 20 cm.

141933	Stofgroep 1

809,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 

53,66,-

141937	Kunstleer

809,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

Ligmat
met losse rugleuning

78,-

Knuffelhoek vierkant
Knuffelhoek vierkant. Materiaal: schuimstofkern RG
24/40. Onderzijde: antislipbodem. Bekleding afneembaar Levering zonder rugkussens (a.u.b. extra bestellen).
Afmetingen: 135 x 135 cm.
Afmetingen: 135 x 135 cm, hoogte 10 cm
098751	Kunstleer, H 10 cm
333,-
voor Kunstleer Comfort 
20,Meerprijs

Afmetingen: 135 x 135 cm, hoogte 20 cm
098451	Kunstleer, H 20 cm
507,-
Meerprijs
voor Kunstleer Comfort 

Kleur van overtrek vermelden!

26,-

Rugkussens
Passend voor ligmat kwadraat (artikelnr. 098751,
098451).(= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk. Meer hierover in de bijlage ‚Stoffen‘ na pag.
481). Bekleding afneembaar. Set van 2 kussens.
Materiaal: schuimstofkern RG 24/40.
Afmetingen: B 135 x H 20 x D 20 cm.
098753	
314,-
Voorbeeld overtrek:
Knuffelhoek kunstleer Basic
K105 abrikozengeel, K106 mango-oranje

280

Alle prijzen exclusief BTW.

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur van overtrek vermelden!

16,-

Ligmaten

Ligmat
Met afneembare hoes en losse rugleuning

B

Lief voor het milieu!

A

Kussens
Sofas

Optioneel in duurzaam,
bijzonder zacht kunstleer
Comfort.

Onze stoffencollectie
in de rubriek 'Stoffen' na
pagina 482.

A

Ligmat kwartcirkel

 et rugkussens. Materiaal: vulling van vaste schuimstof 25/40 (= soortelijke massa – een belangrijk kenmerk van de
M
kwaliteit. Toelichting in de rubriek ‚Stoffen‘ na pagina 482 onderkant met antisliplaag, overtrekken met rits, kunnen
verwijderd en op 30 °C gewassen worden. Afmetingen: lengte zijde 150 cm, hoogte 20 cm.

Lengte zijde 150 cm, hoogte 20 cm
023969	Stofgroep 1
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 


822,- 023970	Kunstleer
67,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
85,-

822,-
35,-

Lengte zijde 180 cm, hoogte 20 cm
024160	Stofgroep 1
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 


982,- 024168	Kunstleer
80,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
102,-

982,-
43,-

BSGR
Lichtgroen

BSGE
Lichtgeel

BSBE
Beige

BSBL

B Hoekbaldakijn

Het dak van de gezellige knuffelhoek is eenvoudig aan te brengen dankzij de driepuntsbevestiging. Materiaal: trevira CS, vlamvertragend, in 4 kleuren. Benodigde ruimte aan de zijkant: ten minste 275 cm. Aanbevolen bevestigingshoogten: in het midden ca. 250 cm, aan de zijkanten ca. 160 cm. Verpakking zonder bevestigingsmateriaal.
Wassen op een fijnprogramma op 30°, niet geschikt voor de droger en mag niet gecentrifugeerd worden.
099773	
266,-
Naam van kleur vermelden!

Lichtblauw

Zonder decoratie!
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Comfortabele opklapbare matten …
Overtrekken kunnen
afgenomen en gewassen worden

Vrij van weekmakers en laag in
schadelijke stoffen

Voorbeeld-overtrek:
Stofgroep 4, NewLife,
NL01 Hemelsblauw

Afbeelding toont de driehoekklapmat (150 x 150 cm) in
combinatie met twee podiums.

Opengeklapte
driehoekmat

Voor de kleuterschool

Voor school/BSO

Driehoekige opvouwbare mat, klein,
 et rugkussens. Materiaal: vulling van vaste schuimstof
M
25/40; verwijderbare overtrek met rits, kan gewassen
worden. Vloeroppervlakte: 150 x 150 cm, hoogte 15 cm,
dichtgeklapt 30 cm.
023545	Stofgroep 1
768,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

023841	Kunstleer
Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

Lief voor het
milieu!

74,94,-

Driehoekige opklapbare mat, groot
Met rugleuning. Materiaal: kern van vast schuimrubber
25/40; afneembare hoes met ritssluiting, wasbaar. Vloeroppervlak: 180 x 180 cm, hoogte 15 ingeklapt 30 cm.
023840	Stofgroep 1
961,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

023910	Kunstleer
768,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur van overtrek vermelden!

50,-

Driehoekige opvouwbare mat
Met rugkussens. Materiaal: vulling van vaste schuimstof
25/40; verwijderbare overtrek met rits, kan gewassen
worden. Vloeroppervlakte: 180 x 180 cm, hoogte 20 cm,
dichtgeklapt 40 cm.
1036,-
107,- 023871	Stofgroep 1

133,- Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
961,- Kleur van overtrek vermelden!

80,- 023890	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur van overtrek vermelden!

113,-
140,-

1036,-
93,-

Vouwsofa
Lig- of zitplaats veelzijdig en plaatsbesparend.
Afmetingen opengevouwen: B 150 x H 17 x D 120 cm.
Afmetingen als sofa: B 150 x H 34 x D 60 cm, rugleuning
20 x 20 cm.
023928	Stofgroep 1
587,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

Voorbeeld-overtrek:
CanvasBione Soft
CW03 Marineblauw
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67,-
85,-

Opklapbare matten

… Om op te zitten en te liggen
Voorbeeld-overtrek:
CanvasBione Soft,
CW51 Avocadogroen

Onze stoffencollectie
in de rubriek 'Stoffen' na
pagina 482.

Kwartcirkelvormige, opvouwbare mat
Materiaal: vulling van vaste schuimstof 25/40; verwijderbare overtrek met rits, kan gewassen worden. Afmetingen: hoogte 15 cm resp. 30 cm. Lengte zijde: 150 cm.
Lengte zijde: 180 cm.
023912	Stofgroep 1
1143,- 023913	Stofgroep 1

023911	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur van overtrek vermelden!

1362,-
93,-
119,-

80,- Meerprijs voor Stofgroep 2 
101,- Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!
1143,- 023921	Kunstleer

1362,-
97,-

80,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur van overtrek vermelden!

gevouwen
kwartcirkel-klapmat
Kussens
Sofas

Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

Uw Voordelen
·• vormstabiel en robuust: hoogwaardig, duurzaam schuimstof RG
25/40 (= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk. Meer
hierover vanaf pagina 481).
• veilig:
op aanvraag matten en bekleding compleet uitgevoerd in
moeilijk ontvlambaar materiaal (CME) verkrijgbaar tegen 25 % meerprijs.

• bekledingen vrij naar keuze: kunstleer- of stofbekleding
(kwaliteitsbeschrijving en dessins vanaf pagina 481.)
• onderhoudsvriendelijk: bekledingen afneembaar
en op 30 °C wasbaar

A Klein blok

Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare
hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 12 x D 50 cm.
111064	Stofgroep 1
127,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

098776	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

8,-
11,-

098775	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

7,-

11,-
15,-

098774	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

B

C

140,-

A

8,-

C Groot blok
Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare
hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 36 x D 36 cm.
111062	Stofgroep 1
167,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

voor bouwen en zitten

127,-

B Middelgroot blok
Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare
hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 24 x D 50 cm.
111063	Stofgroep 1
140,-
Meerprijs voor Stofgroep 2 
Meerprijs voor Stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

Robuuste kussens

13,-
17,-

167,-
9,-

Vermeld de kleur! U vindt dit bij ‚stoffen‘ op blz. 481.

Zonder decoratie!
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Kinderbanken voor groot en klein
KIES UW BEKLEDING VOOR DE
HOEKBANK OF LOLLIPOP
IN ÉÉN OF TWEE KLEUREN.
CanvasBione Soft (Stofgroep 2)
CW58
Corpus: Jadegroen (CW50)
Zitting: Avocado groen (CW51)
CW59
Corpus: Noors blauw (CW01)
Zitting: Marineblauw (CW03)
CW53
Corpus: Nogabruin (CW30)
Zitting: Noors blauw (CW01)
CW55
Corpus: Wolkengrijs (CW20)
Zitting: Jadegroen (CW50)
CW54
Corpus: Nogabruin (CW30)
Zitting: Gember oranje (CW10)

Voorbeeld overtrek:
stofgroep 2, CanvasBione Soft, CW55

NewLife (Stofgroep 4)

Hoekbank
Perfect om hoeken optimaal te benutten. Op de superstabiele hoekbank kunnen klein en groot zich heerlijk
knus maken: zittend of liggend. M
 ateriaal: kern van piepschuim, zit- en rugschuim RG 30/50; onderkant volledig
bekleed met antislipmateriaal; bekleding afneembaar.
Afmetingen: 185 x 120, totale hoogte 55 cm, zithoogte
30 cm.

105565	Hoekbank links, stofgroep 2

voor Stofgroep 4
Meerprijs

1161,-
102,-

106151	Hoekbank rechts, stofgroep 2

1611,-
102,-

Meerprijs voor Stofgroep 4

Kleur overtrek vermelden! Voor tweekleurige hoezen zie rechts, voor eenkleurige hoezen zie „Stoffen“ na blz. 482.

NIEUW

NZ01
Corpus: Hazelbruin (NL30)
Zitting: Grasgroen (NL50)
NZ02
Corpus: Kiezelgrijs (NL20)
Zitting: Hemelsblauw (NL01)

Kunstleer Basic (alleen voor
KL17 kinderbank Lollipop)
Corpus: Appelgroen (K053)
Zitting: Varengroen (K052)
KL18
Corpus: Aquablauw (K001)
Zitting: Caribisch blauw (K002)
KL19
Corpus: Abrikozengeel (K105)
Zitting: Mango-oranje (K106)

Kunstleer Comfort (alleen voor
kinderbank Lollipop)
KF70
Corpus: Lentengroen (KF50)
Zitting: Jungle groen (KF51)
KF71
Corpus: IJsblauw (KF01)
Zitting: Atlantisch blauw (KF03)

Kinderbank Lollipop
Kinderen zullen dol zijn op de vrolijk gekleurde bank. De
ongebruikelijke vorm en de verschillende kleurvarianten
maken hem alleen of in combinatie van meerdere banken tot een blikvanger. Creativiteit is grenzeloos. Hier
kun je echt met vorm en kleur spelen. Lollipop is altijd
een goede keuze: rusten, lezen... Materiaal: schuimkern
RG27/45, onderkant met antisliplaag. Afmetingen: B 102
x D 44 cm, totale hoogte 66 cm, totale breedte 100 cm,
totale diepte 30 cm, zithoogte 31 cm.
408237	Stofgroep 2
386,-

Meerprijs
voor Stofgroep 4 


408238	Kunstleer Basic

27,-

373,-

Meerprijs
voor Kunstleer Comfort 
13,Kleur overtrek vermelden! Voor tweekleurige overtrekken zie
hierboven, voor eenkleurige overtrekken en kunstleer kleuren
zie „Stoffen“ na blz. 481.
Opstel voorbeeld:

Voorbeeld overtrek: Kunstleer Comfort, Kleurencombinatie KF71

284

Alle prijzen exclusief BTW.

Tapijten vanaf
pagina 314.

· perfect ook voor
in de hoek

A

D

Kussens
Sofas

Vrolijke
banken

B

· s tabiel houten frame
· aangenaam zitcomfort
dankzij schuimstof
· duurzame, afneembare en
wasbare bekleding

· incl. 2 wolkenkussens

C
A Bank ‘Bubbels’
O
 p de rugleuning van deze gezellige hoekbank dansen gekleurde zeepbellen. M
 ateriaal:
stevige onderbouw, schuimstof; afneembare hoes van outdoor stof (100 % polyester),
wasbaar op 30 °C. Kleur: grijs/groen. Afmetingen: 140 x 140 cm, totale hoogte 80 cm,
zithoogte 25 cm. Belastbaar tot max.: 120 kg
187267	
827,-

C Regenboogbank
Z itoppervlak lichtblauw, leuning rood, oranje, geel, groen, lichtblauw. M
 ateriaal: stabiele onderbouw, schuimstof; afneembare bekleding van outdoor stof (100 % polyester),
wasbaar op 30 °C. Zitvlak felblauw, rugleuning rood, oranje, geel, groen, felblauw.
Afmetingen: B 140 x H 78 x D 90 cm, zithoogte: 25 cm.
186147	
560,-

B Bloemenbank
E en echt goed-humeur-plekje. M
 ateriaal: stabiele onderbouw, schuimstof; afneembare
bekleding van outdoor stof (100 % polyester), wasbaar op 30 °C. Zitvlak oranje/groen,
rugleuning geel. Afmetingen: B 140 x H 78 x D 90 cm, zithoogte: 25 cm.
186172	
560,-

D Wolkenbank
Twee wolkenkussens zitten er al bij. Zitoppervlak blauw, rugleuning geel. Materiaal:
stabiele onderbouw, schuimstof; afneembare bekleding van outdoor stof (100 % polyester), wasbaar op 30 °C. Zitvlak felblauw, rugleuning geel. Afmetingen: B 140 x H 83
x D 90 cm, zithoogte: ca. 25 cm.
186146	
547,-

Zonder decoratie!
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Zeer robuust en stevig
voor kinderopvang & kleuterschool

Bekleding afneembaar
en wasbaar.

Onze stoffencollectie
in de rubriek 'Stoffen' na
pagina 482.

Voorbeeld overtrek:
CanvasBione Soft, Gember oranje (CW10)

Uw voordelen
· vormstabiel en robuust: hoogwaardige, duurzame schuimstofkern
RG 25/40 (= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk. Meer
hierover vanaf pagina 481).

· Bekledingen vrij naar keuze: kunstleer- of stofbekleding (kwaliteitsbeschrijving en dessins vanaf pagina 481).

· standveilig en remstabiel: Onderbodem met antislipprofiel

sofa‘s op aanvraag compleet uitgevoerd in moeilijk
· veilig:
ontvlambaar materiaal (CME) verkrijgbaar tegen 25 % meerprijs.

· onderhoudsvriendelijk: bekledingen afneembaar en wasbaar op 30 °C

Kleuterfauteuil
Materiaal: kern van schuimrubber RG 25/40, hoogwaardige bekleding met antislipmateriaal op de onderkant.
Afmetingen: B 71 x H 55 x D 55 cm. Zitbreedte 35 cm,
zitdiepte 38 cm, zithoogte 30 cm.
024245	Stofgroep 1
400,-

Kleutersofa 2-zits
Materiaal: kern van schuimrubber RG 25/40, hoogwaardige bekleding met antislipmateriaal op de onderkant.
Afmetingen: B 104 x H 55 x D 55 cm. Zitbreedte 68 cm,
zitdiepte 38 cm, zithoogte 30 cm.
024427	Stofgroep 1
488,-

20,- Meerprijs voor stofgroep 2 
25,- Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!
024246	Kunstleer                                    400,- 024428	Kunstleer

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kunstleer kleur vermelden!

286

20,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kunstleer kleur vermelden!

Alle prijzen exclusief BTW.

Kleutersofa 3-zits
Materiaal: kern van schuimrubber RG 25/40, hoogwaardige bekleding met antislipmateriaal op de onderkant.
Afmetingen: B 136 x H 55 x D 55 cm. Zitbreedte 100 cm,
zitdiepte 38 cm, zithoogte 30 cm.
024442	Stofgroep 1
608,-

27,- Meerprijs voor stofgroep 2 
35,- Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!
488,- 024443	Kunstleer
28,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kunstleer kleur vermelden!

27,-
35,-

608,-
35,-

Garantie

5

Jaar

KIES UW BEKLEDING IN
ÉÉN OF TWEE KLEUREN.
Kunstleer Basic
KL15
Zitting/rugleuning: Appelgroen (K053)
Zijkant: Varengroen (K052)
KL12
Zitting/rugleuning: Aquablauw (K001)
Zijkant: Caribisch blauw (K002)
KL13
Zitting/rugleuning: Abrikozengeel (K105)
Zijkant: Mango-oranje (K106)
KL42
Zitting/rugleuning: Petrol (K005)
Zijkant: Varengroen (K052)
Andere kleurcombinaties op aanvraag
leverbaar tegen een 10% meerprijs.

Voorbeeld overtrek:
Zitting Appelgroen,
Zijdelen Caribisch blauw

Effen bekleiding
Vindt u onder‘Stoffen‘
vanaf pagina 482.

Kleuterstoel, 1-zits
Afmetingen: B 50 x H 62 x D 59,4 cm. Zithoogte 34 cm.
024668	
247,-
Kunstleer kleur vermelden!

Kleutersofa, 2-zits
Afmetingen: B 100 x H 62 x D 59,4 cm. Zithoogte 34 cm.
024669	
408,-

· robuust: hoogwaardige schuimstofkern met
ideale stuikhardheid (PUR H25/60); Toelichting
op pagina 482)

Kunstleer kleur vermelden!

· vormstabiel: Bekleding is vast aan de bodemplaat verlijmd.
Daarom geen wegglijden en geen plooivorming.

Kussens
Sofas

Premium-kwaliteit

· stand- en schuifveilig: zware elementen met gegomde,
remstabiele bodem die vast met de schuimstofkern
verbonden is (gelamineerd)

Kleutersofa, 3-zits
Afmetingen: B 125 x H 62 x D 59,4 cm. Zithoogte 34 cm.
024670	
493,-

· huidvriendelijk: aangenaam zachte, ftalaatvrij unstleer,
uitstekend geschikt voor baby‘s en peuters (Eco-Tex productklasse
1 gecertificeerd).

Kunstleer kleur vermelden!

· hygiënisch: urine- en speekselbestendig, eenvoudig afwasbaar

Kleutersofa, hoek
Afmetingen: B 77 x H 62 x D 77 cm. Zithoogte 34 cm.
024671	
560,-
Kunstleer kleur vermelden!

Lara-gestoffeerde meubels

CW20
Wolkengrijs

CW50
Jadegroen

CW10
CW01
Gember oranje Noors blauw

Voorbeeld overtrek:
Stofgroep 2
Jadegroen (CW50)

Fauteuil
Materiaal: schuimstofkern, poten van massief beuken.
Afmetingen: B 45 x H 46 x D 49 cm, zithoogte 25 cm.
128522	
346,-

Sofa
Materiaal: schuimstofkern, poten van massief beuken.
Afmeting: B 80 x H 46 x D 49 cm. Zithoogte 25 cm.
128521	
448,-

Schommelstoel
Materiaal: schuimstofkern, poten van massief beuken.
Afmeting: B 58 x H 62 x D 72 cm, zithoogte 30 cm.
128151	
434,-

KleurNaam van de stof vermelden!

Kleur van de stof vermelden!

Kleur van de stof vermelden!

Zonder decoratie!

287

Van lezen wordt je slim - en het is leuk
Creëer je eigen leeslandschap

Lezen is heerlijk en zeer goed voor de algemene
ontwikkeling van kinderen. Daarom is het fijn als
kinderen van kleins af aan de kans krijgen zelfstandig door stapels boeken te snuffelen. Een mooie
en gezellige ingerichte leeshoek zal daar zeker bij
helpen. De zeshoekige podiums (met of zonder
leuning) die op deze pagina’s staan, zijn daarvoor

288

Alle prijzen exclusief BTW.

zeer geschikt en bieden veel verschillende combinatiemogelijkheden. Door de zeshoekige vorm en
de verschillende kleurvarianten ontstaan optisch
interessante accenten. Op pagina 40 staan de
grow.upp podiums waarmee het leeslandschap
aangevuld kan worden.

Kies uw overtrek –
een- of driekleurig!
DRIEKLEURIGE BEKLEDING:

Decoratie
streep

grow.upp-Podiums
op pagina 40.

Zitvlak
Romp

De voordelen
... van de podiums met of zonder rugleuning zijn

Effen bekleiding
Vindt u onder „Stoffen“
vanaf pagina 481.
Stofgroep 2, CanvasBione Soft

CW80 Romp: Avocado groen (CW51)

Zitvlak: Wolkengrijs (CW20)
Decoratie streep: Jadegroen (CW50)

CW81 Romp: Jadegroen (CW50)

· kan niet schuiven:
Onderzijde voorzien van antislipprofiel
· modern:
met kleurrijke accentstrepen of effen kleuren
· veelzijdig:
door de verschillende varianten vrij te
combineren

· hoes en kleur vrij te kiezen:
in stof of kunstleren bekleding (kwaliteitsbeschrijving en de kleuren staan onder
‘Stoffen’ op pagina 481.
· veilig:
Op verzoek en tegen een meerprijs van 25%
kunnen de podiums ook in een vlamvertragend
materiaal (CME) geleverd worden.

Podiums zonder rugleuning
• vormstabiel en robuust: Podiums van volschuim; hoogwaardige, duurzame kern van
schuimstof met de perfecte druksterkte RG28/70

• eenvoudig in onderhoud: De afneembare
stoffen hoes kan gewassen worden op 30 °C

CW82 Romp: Jadegroen (CW50)

Zitvlak: Petrol (CW02)
Decoratie streep: Wolkengrijs (CW20)

Podium zeshoek – 
hoogte 22 cm

Podium zeshoek – 
hoogte 11 cm

hoogte 33 cm

Afmetingen: Ø ca. 90 cm, H 33 cm.
Afmetingen: Ø ca. 90 cm, H 11 cm. Afmetingen: Ø ca. 90 cm, H 22 cm.
319,- 206302	Stofgroep 1
400,-
206287	Stofgroep 1
226,- 206300	Stofgroep 1
Meerprijs voor Stofgroep 2

33,-

Kunstleer Basic

Meerprijs voor Stofgroep 4
43,
206286	Kunstleer Basic 226,-

KL64

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 21,-

Romp: Varengroen (K052)
Zitvlak: Zilvergrijs (K203)
Decoratie streep: Appelgroen (K053)

Kussen zeshoek – 

34,43,-

Meerprijs voor Stofgroep 2

voor Stofgroep 4
Meerprijs


206301	Kunstleer Basic


Meerprijs
voor Stofgroep 2

Meerprijs
voor Stofgroep 4

33,42,-

319,- 206303	Kunstleer Basic 400,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 30,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 37,-

Alle kleuren kunstleer en stoffen staan afgebeeld na blz. 481.

Podiums met rugleuning
KL65

Romp: Appelgroen (K053)
Zitvlak: Toffee grijs (K204)
Decoratie streep: Caribisch blauw (K002)

KL66

Romp: Appelgroen (K053)
Zitvlak: Petrol (K005)
Decoratie streep: Kristalgrijs (K203)

• vormstabiel en robuust: Zitting bestaat uit een
massief houten frame en schuim RG 28/70; rug
met metalen frame en composietschuim voor
een optimaal zitcomfort; hoes zitting afneembaar, hoes rugleuning niet.

• stabiel en duurzaam: Rugleuning stevig
verbonden met het zitdeel, onderzijde met
antislipprofiel.

Podium zeshoek met 2 rugleuningen
Afmetingen: Ø ca. 105 cm, totale hoogte: 90 cm,
zithoogte 33 cm.
188080	Stofgroep 1
934,-

Podium zeshoek met 3 rugleuningen
Afmetingen: Ø ca. 105 cm, totale hoogte: 90 cm,
zithoogte 33 cm.
188285	Stofgroep 1
1014,-

Kunstleer Comfort

KF72

KF73

Romp: Jungle groen (KF51)
Zitvlak: Steengrijs (KF20)
Decoratie streep: Lentengroen (KF50)

Romp: Lentengroen (KF50)
Zitvlak: Lava bruin (KF30)
Decoratie streep: Atlantisch blauw (KF03)

Andere kleurcombinaties op aanvraag
leverbaar tegen een 10% meerprijs.


120,- Meerprijs
voor Stofgroep 2 

154,- Meerprijs voor Stofgroep 4
934,- 188284	Kunstleer Basic
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
100,Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Voor driekleurige overtrekken zie kolom links. 
Alle effe kleuren kunstleer en stoffen staan afgebeeld na blz. 481.

Meerprijs voor Stofgroep 2 

Meerprijs voor Stofgroep 4 
206304	Kunstleer Basic

Zonder decoratie!

134,167,-

988,-
121,-
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Kussens
Sofas

Zitvlak: Nougat bruin (CW30)
Decoratie streep: Noors blauw (CW01)

Ontdekkerssofa

De ontdekkerssofa gaat op ontdekkingsreis: de kamer in, weg van de muur. Hij houdt van
diverse podiums van schuimstof in zijn buurt. Ook als solist zijn de podiums en sofa heerlijk
gezellige onderdelen van de ruimte. Samen vormen ze echter ongelooflijk gemakkelijke
kussenlandschappen. De rugleuning van de sofa is trouwens breed genoeg om erop
te zitten! De podiums van zacht schuimstof zijn zo licht dat ze op elk moment verplaatst
kunnen worden.

Beschrijving concept
op pagina 7.

Stof CanvasBione Soft

Kunstleer Basic

Kunstleer Comfort

eenkleurig

tweekleurig

tweekleurig

CW52

CW30 Nogabruin
CW50 Jadegroen

KL16

K204 Toffee grijs
K053 Appelgroen

KF74

KF30 Lava bruin
KF50 Lentengroen

CW53

CW30 Nogabruin
CW01 Noors blauw

KL02

K204 Toffee grijs
K001 Aquarelblauw

KF75

KF30 Lava bruin
KF01 IJsblauw

CW54

CW30 Nogabruin
CW10 Gember oranje

KL03

K204 Toffee grijs
K105 Abrikozengeel

KF76

KF30 Lava bruin
KF10 Zonnegeel

EENKLEURIG vanaf pag. 482

Ontdekkingsbank
Materiaal: kern van robuust schuimstof (VG 30/50), mdfplaat van 5 mm in de rugleuning ter versterking. De hoezen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden. Onderkant volledig bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen
(totaal): B 200 x H 59,5 x D 80 cm; breedte zitting 115
cm, hoogte zitting 22 cm, diepte zitting 42/55 cm.

A

A

158385	Armleuning links, 
stofgroep 2

Meerprijs voor Stofgroep 4

A

158390	Armleuning links, 
kunstleer

Meerprijs
voor Kunstleer Comfort


B

066939	Armleuning rechts, 
stofgroep 2

Meerprijs voor Stofgroep 4

B

B

066937	Armleuning rechts, 
kunstleer

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

Combinatie

C

19,-

1161,66,-

1228,19,-

1161,-
66,-

C Sofa-combinatie 2
Bestaat uit de ontdekkerssofa, art.nr. 158385, in nougatbruin/jadegroen (CW 52) en de 3 podiums art.nr. 128581 in
jadegroen (CW 50), art.nr. 128580 in nougatbruin (CW 30)
en art.nr. 128571 in noords blauw (CW 01). Stof: CanvasBione Soft. Benodigde ruimte: ca. 250 x 228 cm.
024678	
2110,-
D Sofa-combinatie 3
B
 estaat uit de ontdekkerssofa, art.nr. 158385, in nougatbruin/jadegroen (CW 52) en de podiums art.nr. 128585
in jadegroen (CW 50), art.nr. 128581 in gembergeel (CW
10), art.nr. 128571 in nougatbruin (CW 30) en art.nr.
128580 in gembergeel (CW 10). Stof: CanvasBione Soft.
Benodigde ruimte: ca. 258 x 264 cm.
024677	
2377,-

D

290

1228,-  

Alle prijzen exclusief BTW.

Sofas

Voorleesbank
De voorleesbank is de held van elk verhaal: of het nu
gaat om een prentenboek of een sprookje, de bank staat
centraal in het verhaal en nodigt alle kinderen uit om te luisteren. Ze kunnen vanaf elke kant naar het verhaal luisteren
of gewoon meekijken over de schouder van de voorlezer.
In combinatie met de grow.upp-zachtschuimplatformen
ontstaat een heel leeslandschap, dat extra zit-, lig- en luistermogelijkheden creëert.

- kwaliteit

voor voorlees- en ontdekkersbank

Vooraanzicht
· vormstabiel en robuust: stabiele kern
van schuimstof RG30/50 (= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk.
Uitleg vindt u onder Stoffen op pagina
481), mdf-plaat van 5 mm in de rugleuning ter versterking

Kussens
Sofas

E

· kan niet schuiven: onderkant volledig
bedekt met antislipmateriaal
· eenvoudig in onderhoud: Bekleding met
de rits, afneembaar en wasbaar
· moderne hoezen naar keuze: hoes in
één kleur of tweekleurig hoogwaardig
kunstleer of stof
· veilig:
tegen 25% meerprijs ook
volledig uitgevoerd met vlam vertragend
materiaal leverbaar (CME).

F

E Voorleesbank
Materiaal: kern van stevig schuimstof (RG 30/50). De
hoezen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden.
Onderkant volledig bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen (totaal): B 202 x H 69 x D 91 cm, zithoogte: 38 cm.
379731	Kunstleer
1161,-
Meerprijs voor Kunstleer Comfort

379733	Stofgroep 2

Zijaanzicht

66,-

1228,-
19,-

Meerprijs voor Stofgroep 4


Combinatie

H

G

F Voorleesbank, combinatie 1
Bestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733 in nogabruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr. 128571 in
nogabruin (CW30), 1 podium, art.nr. 128580 in jadegroen (CW50). Stof: CanvasBione. Benodigde ruimte: 231
x 180 cm.
351083	3-delig
1816,-

G Voorleesbank, combinatie 2
Bestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733 in nogabruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr. 128577 in nogabruin (CW30), 1 podium, art.nr. 128571 in jadegroen
(CW50), 1 podium, art.nr. 128580 in jadegroen (CW50).
Stof: CanvasBione. Benodigde ruimte: 355 x 244 cm.
351084	4-delig
2204,-

H Voorleesbank, combinatie 4
De voorleesbank is de perfecte plek om naar spannende
verhalen te luisteren. Kinderen kunnen van elke kant
luisteren. Bestaat uit een voorleesbank, art.nr. 379733,
in nougatbruin/jadegroen (CW52), 1 podium, art.nr.
128577, in nougatbruin (CW 30), H 33 cm; 1 podium,
art.nr. 128581, in noordsblauw (CW01), H 22 cm; 1 podium, art.nr. 128585, in jadegroen (CW50), H 11 cm. Stof:
CanvasBione. Benodigde ruimte: 295 x 205 cm.
408778	5-delig
1910,-

Zonder decoratie!
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Voorleesuurtje

· ideaal als voorleesfauteuil
· bijzonder comfortabel door
extra brede zitting

Oorfauteuil

Comfortabele fauteuil met luxueuze knopen in Chesterfield-look. Stabiele
armleuningen, comfortabele golfondervering met vederkern en ademende
bekleding van polyetherschuim. Materiaal: beuken, polyester. Afmetingen:
B 91 x H 98 x D 90 cm, zitbreedte 50 cm, zitdiepte 53 cm, zithoogte 44 cm,
hoogte poten 10 cm. Ruimtegewicht schuim: 35 kg/m³. Gewicht: 33 kg.
Belastbaarheid: 120 kg.
366410 Stofgroep 2
867,-
Kleur van de stof vermelden!

292

Alle prijzen exclusief BTW.

Beklede meubels voor volwassenen
Gestoffeerde meubelen ‚Chill‘
Mooi en gezellig: hierin wil iedereen wel zitten.
Materiaal: houten onderstel gecombineerd met spaanplaat, aan de zijkant afgedekt met diolenwatten; zit- en
rugvlak met vering van bekledingsband, rugleuning met
schuimstof; houten poten. Afmetingen: D 86 cm, totale
hoogte 70 cm, zithoogte 40 cm, zitdiepte 54 cm.

Tweezitter ‚Chill‘
Totale afmetingen: B 135 x H 70 x D 86 cm.
573,- 091854 Stofgroep 1
8,-

Meerprijs voor Stofgroep 4

091863 Kunstleer Basic

948,-
14,-

Meerprijs voor Stofgroep 4

547,- 091864 Kunstleer Basic
46,-

Meerprijs voor kunstleer Comfort  
Kleur overtrek vermelden.

894,-
67,-

Meerprijs voor kunstleer Comfort  
Kleur overtrek vermelden.

Kussens
Sofas

Leunstoel ‚Chill‘
Totale afmetingen: B 66 x H 70 x D 86 cm.
091853 Stofgroep 2

Kleur van overtrek
vermelden!

2-zitter met kussens
Geschikt voor de (voor)leeshoek en groepsruimtes. De
bank met zithoogte voor volwassenen is de perfecte
plek om samen met kinderen boeken te bekijken of voor
te lezen. De romp is bekleed met kunstleer (kleur naar
keuze) en de kussens en het zitvlak met stof (kleur naar
keuze). De stoffen hoezen zijn afneembaar en kunnen
gewassen worden. Materiaal: stabiele kern van schuim
RG 27/45, stabiele bodemplaat van hout met metalen
poten. Afmetingen: B 160 x H 65 x zitvlak 115 x D 47
cm, zithoogte 42 cm.
209932 
814,-
Kunstleer kleur vermelden! Kleur van overtrek vermelden!
Zie kleurencombinatie in kolom hieronder.

Kunstleer kleur
vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor 2-zitter met kussens

moet (verplichte inover)
Kunstleer Basic (voor romp)

Stof (voor kussens en zitkussens)

Rugvlak/zitvlak

Rugvlak/zitvlak

K206

K204

Grafietgrijs

Toffee grijs

K053
Appelgroen

K002

CW50

Caribisch blauw

Jadegroen

CW03
Marine blauw

Zonder decoratie!

CW30

CW11

Nogabruin

Roodoranje

293

Fijne sfeer
Zitgelegenheden voor de pauze of oudergesprekken

Voorbeeld van overtrek:
Basis steeds van toffeegrijs
(K204) kunstleer, zitting en
rugleuning stofgroep 4,
NewLife NL01 Hemelsblauw

Het speciale bij deze sofa is: dat het rug- en zitkussen kunnen weggenomen worden. De hoezen  zijn afneembaar en wasbaar. De kleur is vrij te kiezen. De basis heeft een
onderhoudsvriendelijke overtrek van toffeegrijs (K204) kunstleer (kan niet verwijderd worden), die afgeveegd en gedesinfecteerd kan worden. Het zitvlak heeft antislip-
vlak zodat het zitkussen niet verschuift. Materiaal: stevig houten frame, 4 metalen poten, zitvlak met nosag-vering en volschuim 35/50, rugkussen 20/20.

Sofa met rug- en zitkussen
Materiaal: stevig houten frame, 4 metalen poten, zitSofa met rug- en zitkussen
vlak met nosag-vering en volschuim ρ 35/50, rugkussen  
A
 fmetingen: B 90 x D 82 cm, totale hoogte 90 cm, hoog- 20/20. Afmetingen: ca. B 150 x H 90, 80 x D 82 cm.
te rugleuning 80 cm, zithoogte 46 cm, zitdiepte 50 cm, Zithoogte 46 cm, zitdiepte 50 cm, zitbreedte 120 cm,
zitbreedte 60 cm, hoogte rugleuning ca. 44 cm.
hoogte van de rugleuning ca. 44 cm.
379588	Kussen in stofgroep 2
961,- 158575	Kussens in stofgroep 2
1268,-

Sofa met rug- en zitkussen, 3-zits
Afmetingen: B 192 x D 82 cm, totale hoogte 90 cm,
hoogte rugleuning 80 cm, zithoogte 46 cm, zitdiepte 50
cm, zitbreedte 162 cm, hoogte rugleuning ca. 44 cm.
379590	Kussens in stofgroep 2
1576,-


Meerprijs
voor Stofgroep 4


Meerprijs
voor Stofgroep 4

379587	Kussen van kunstleer Basic

7,-

934,- 158570	Kussen van kunstleer Basic

Kleur van kussens vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 481 .

294

Meerprijs voor Stofgroep 4

15,-

1215,- 379589	Kussen van kunstleer Basic

Kleur van kussens vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 481

Alle prijzen exclusief BTW.

18,-

1509,-

Kleur van kussens vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 481

Moderne zitmogelijkheden

A

Uw voordelen
· volledig stabiel: dragend grondframe van
rechthoekige buizen, stabiel gelast, rug met
metalen frame
· hoog zitcomfort: Zitschuim RG 40/72 en
rugleuningschuim RG 28/30
· stabiel en kan niet schuiven: Onderstel
van staal, naar wens extra bevestigingsmateriaal voor bodem

Voorbeeldbekleding:
stofgroep 2, rug CanvasBione Soft Petrol
(CW02), zitvlak CanvasBione Soft
Grafietgrijs (CW21)

· modern: vaste bekleding in effen kleuren
of tweekleurig
· veilig:
tegen 25 % meerprijs ook
volledig uitgevoerd met vlamvertragend
materiaal leverbaar (CME).

BESTELMOGELIJKHEDEN
B

moet (vereiste gegevens)
Bekleding
Rugleuning (R)

Zitvlak (Z)

Meerprijs voor Stofgroep 4

209683 KunstleerBasic
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur stof vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 482

73,-

B Zitbank
M
 ateriaal: dragend grondframe van rechthoekige buizen,
stabiel gelast, met PU-schuim RG 40/72; rug; massief
metalen frame met schuim RG 28/30, onderstel van grijs
staal. Afmetingen: B 210 x D 70 cm, totale hoogte 86 cm,
leuningbreedte 208 cm, leuninghoogte 44 cm, zitbreedte
208 cm, zitdiepte 50 cm.
209714 Stofgroep 2
2043,-
Meerprijs voor Stofgroep 4

2311,- 209713 KunstleerBasic
111,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur stof vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 482

74,-

1977,-
77,-

(Z aangeven voor soort 
bekleding!)

Effen bekleding
Vindt u onder „Stoffen“
vanaf pagina 482.

Voorbeeld

A Ziteiland
M
 ateriaal: dragend grondframe van rechthoekige buizen,
stabiel gelast, met PU-schuim RG 40/72; rug; massief
metalen frame met schuim RG 28/30, onderstel van grijs
staal. Afmetingen: B 210 x D 120 cm, totale hoogte 86
cm, leuningbreedte 216 cm, leuninghoogte 44 cm, zitbreedte 216 cm, zitdiepte 50 cm.
209716 Stofgroep 2
2391,-

(R aangeven voor soort
bekleding)

Bestelnummer

Bestelmogelijkheden
moet
moet

2 09 7 1 6 RCW02SCW21

Bevestigingsmateriaal ziteiland en bank
Materiaal: 2 metalen hoeken, gecoat, montagemateriaal
en handleiding
209823	
100,-

Zonder decoratie!

295

Relaxplek

BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (vereiste gegevens)
Overtrekomschrijving
Rugleuning (R)
(R aangeven voor soort
bekleding)

Relaxfauteuil
Comfortabele fauteuil met stof of kunstleer bekleed.
Akoestisch effectieve wanden. Onder het ruime tafelblad kan optioneel een stekkerdoos en USB-strip worden
geïntegreerd. Hoog zitcomfort door bijzonder brede zitting, hoekleuning en comfortabele, gegolfde ondervering.
Materiaal: onderstel van massief hout, poten van echt
beukenhout, tafelblad van beukenfineer, schuimstof RG
40/45. Afmetingen: B 115 x H 135 x D 74 cm. Zitbreedte
60 cm, zitdiepte 52 cm, zithoogte 42 cm, hoogte van de
voeten 14 cm.
367761	Stofgroep 2
1442-

367762	Kunstleer Basic

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur stof vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 482

296

Alle prijzen exclusief BTW.

120,-

1268,-
121,-

USB- en stroomaansluitingen
(specificeer STEC, meerprijs € 414)

Effen bekleding
Vindt u onder „Stoffen“
vanaf pagina 481.

Voorbeeld


Meerprijs
voor Stofgroep 4

Zitvlak (Z)
(Z aangeven voor soort
bekleding!)

Bestelnummer

Bestelmogelijkheden
moet
moet

3 6 7 7 6 1 RCW20 SCW21

Sofa Rebello

Bank ‚Rebello‘, halve cirkel
A
 fmetingen: B 152 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte 42 cm,
totale hoogte 80 cm.
377648	Stofgroep 2
1161,-

377647	Kunstleer Basic
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
Kleur stof vermelden! Zie ‚stoffen‘ na blz. 482

67,-

1161,-
74,-

Sofa ‚Rebello‘, kwartcirkel
Afmetingen: zijlengte 76 cm, zitdiepte 50 cm. Zithoogte
42 cm, totale hoogte 80 cm.
158419	Stofgroep 2
814,-
Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 4 


158420	Kunstleer

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

17,-

Voorbeeld van overtrek:
Stofgroep 2, CanvasBione
Soft (CW02)

Sofa ‚Rebello‘, rond element 

Sofa ‚Rebello‘, hoekelement 

met rugleuning

met 2 rugleuningen

Afmetingen: zijlengte 76 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte Afmetingen: zijlengte 76 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte
42 cm, totale hoogte 80 cm.
42 cm, totale hoogte 80 cm.
974,-
158421	Stofgroep 2
1028,- 158423	Stofgroep 2
Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 4 


801,- 158422	Kunstleer
33,-

Te combineren met diverse zitlandschappen.

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

35,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 4 


1001,- 158424	Kunstleer
47,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

34,-

948,-
50,-

Sofa ‚Rebello‘, enkel zitelement
Afmetingen: B 65 x D 76 cm, zithoogte 42 cm, Totale
hoogte 80 cm.
158417	Stofgroep 2
801,-

Sofa ‚Rebello‘, 2-zits
Afmetingen: B 130 x D 76 cm, zithoogte 42 cm, Totale
hoogte 80 cm.
158415	Stofgroep 2
1148,-

Sofa ‚Rebello‘, 3-zits
Afmetingen: B 195 x D 76 cm, zithoogte 42 cm, Totale
hoogte 80 cm.
158413	Stofgroep 2
1389,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 4 

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs
voor Stofgroep 4 


Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Stofgroep 4 


158418	Kunstleer

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

35,-


774,- 158416	Kunstleer
33,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

51,-


1108,- 158414	Kunstleer
60,-

Kleur van overtrek vermelden!
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

67,-

1335,-
94,-

Productvoordelen
· stabiel en absoluut robuust: onderstel van
gepoedercoat stalen buis; plat ijzer voor het
stevig verbinden van de afzonderlijke meubels
wordt meegeleverd
· vormvast en robuust: hoogwaardige, duurzame schuimkern voor zitcomfort en lange
levensduur, RG 35/45 in het zitgedeelte en
RG 24/40 voor de rugleuningen (= soortelijke massa – een belangrijk kenmerk van de
kwaliteit. Toelichting in de rubriek ‚Stoffen‘
vanaf pagina 481)

· veelzijdig: veel variatie
· hoezen naar keuze: kunstleren of stoffen bekleding (kwaliteitsbeschrijving en
dessins in de rubriek ‚Stoffen‘ vanaf pagina 481.)
· veilig: desgewenst tegen 25 % meerprijs compleet van vlamvertragende materialen (CME)
leverbaar.
· onderhoudsvriendelijk: hoes met rits kunnen
verwijderd en op 30 °C gewassen worden

Zonder decoratie!

297

Kussens
Sofas

Meerprijs voor Stofgroep 4 

Moderne vormen voor talloze varianten!
Relax
Nu optioneel
verkrijgbaar in
duurzaam kunstleer
Comfort

Lief voor het
milieu!

Productvoordelen
· veelzijdig combineerbaar: solo of als zit- en liglandschap
voor recreatieruimten
· vormstabiel en robuust: hoogwaardige, duurzame
schuimstofkern RG 25/40 (= volumegewicht - een belangrijk
kwaliteitskenmerk. Toelichting vindt u op pagina 481.
· stabiel en standveilig: stalen buispoten
(Ø 6 cm, H 12,4 cm) met hoogteverstelschroef
· bekledingen vrij naar keuze: kunstleer- of stofbekleding
(kwaliteitsbeschrijving en design op pag. 481).
· veilig:
elementen op aanvraag
compleet uitgevoerd in moeilijk ontvlambaar materiaal (CME)
tegen 25 % meerprijsverkrijgbaar.

298

Alle prijzen exclusief BTW.

· rugleuning onzichtbaar in het
onderstel vastgeschroefd:
de rugleuning wordt op het onderstel geplaatst en aan de onderkant
vastgeschroefd. Zo zijn de schroeven
niet zichtbaar – een voordeel als u de
sofa‘s tegen de muur of vrij in de ruimte
wilt plaatsen.

Relax-ligsofa

Relax-ligsofa
A
Voorbeeld overtrek:
stofgroep 2, CanvasBione
Soft Wolkengrijs (CW20)

Onze stoffencollectie
in de rubriek 'Stoffen' na
pagina 482.

A Relax-ligsofa
De beide beklede rugelementen zijn op
stalen beugels gestoken en desgewenst
afneembaar. Zo ontstaat een comfortabele ligbank. Afmetingen: B 195 x D 65 cm,
zithoogte 42 cm, totale hoogte 72 cm.
104403	Stofgroep 1
1375,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

104405	Kunstleer

Relax-sofa, kwadratisch, 

Relax-sofa, kwadratisch, 

met 1 rugleuning

met 2 rugleuningen

A
 fmetingen: B 65 x D 65 cm, zithoogte 42 A
 fmetingen: B 65 x D 65 cm, zithoogte 42 A
 fmetingen: B 65 x D 65 cm, zithoogte 42
cm.
cm, zitdiepte 46 cm, totale hoogte 76 cm. cm, zitdiepte 46 cm, totale hoogte 76 cm.
053725	Stofgroep 1
413,- 053605	Stofgroep 1
720,- 053611	Stofgroep 1
1041,-

47,- Meerprijs voor stofgroep 2 
60,- Meerprijs voor stofgroep 4 
1375,- 053726	Kunstleer

13,- Meerprijs voor stofgroep 2 
17,- Meerprijs voor stofgroep 4 
413,- 053608	Kunstleer

66,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

16,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

20,- Meerprijs voor stofgroep 2 
26,- Meerprijs voor stofgroep 4 
720,- 053614	Kunstleer

33,-
43,1041,-

23,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

39,-

Kussens
Sofas

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

Relax-sofa, kwadratisch,
klein

Relax-sofa, rechthoekig, 
met 1 rugleuning

Relax-sofa, rechthoekig, 

klein

Afmetingen: B 130 x D 65 cm, zithoogte
Afmetingen: B 130 x D 65 cm, zithoogte 42 cm, zitdiepte 46 cm, totale hoogte 76
cm.
42 cm.
053720	Stofgroep 1
595,- 053603	Stofgroep 1
988,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053721	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

26,- Meerprijs voor stofgroep 2 
34,- Meerprijs voor stofgroep 4 
595,- 053606	Kunstleer

Relax-sofa, rechthoekig, 
hoekleuning rechts

Afmetingen: B 130 x D 65 cm, zithoogte
42 cm, zitdiepte 46 cm, totale hoogte 76
cm.
053609	Stofgroep 1
1228,-

33,- Meerprijs voor stofgroep 2 
42,- Meerprijs voor stofgroep 4 
988,- 053612	Kunstleer

29,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

Relax-sofa, rechthoekig, 

40,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

armleuning links

Afmetingen: B 130 x D 65 cm, zithoogte
42 cm, zitdiepte 46 cm, totale hoogte 76
cm.
053615	Stofgroep 1
1228,-

40,- Meerprijs voor stofgroep 2 
51,- Meerprijs voor stofgroep 4 
1228,- 053618	Kunstleer

40,-
51,1228,-

47,- Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

47,-

BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (vereiste gegevens)
Overtrekomschrijving
Welke hoes om uw kussen gaat, bepaalt u. Kies uit verschillende hoezen, die overwegend vlam vertragend zijn. Een overzicht van de eigenschappen van alle

Voorbeeld

soorten bekleding, vindt u onder ‘Stoffen’ op pagina 481

Bestelnummer

Bestelmogelijkheden

moet

053603CW0 1

				

Aantal

1

Artikelbeschrijving

Relax-Sofa
Zonder decoratie!

Stuksprijs €

1021,-

Totaalprijs €

102 1,299

Modern design
Boemerang

Vrij van weekmakers en laag in
schadelijke stoffen

Lief voor het
milieu!

Voorbeeldbekleding:
linker bank: Kunstleer Comfort Lentengroen (KF50)
rechter bank:	Kunstleer Comfort Kiezelgrijs (KF20)

m

42,5 c

Uw voordelen

72,9 cm

· veelzijdig: solo of combineerbaar

92,6

cm

,5

73

cm

Sofa ‚Boemerang‘
A
 fmetingen: B 200 x D 116 cm, zithoogte 42 cm,zitdiepte Kruk ‚Boemerang‘
49 cm, totale hoogte 75 cm.
Afmetingen: B 93 x D 74 cm, zithoogte 42 cm.
158550	Stofgroep 1
1268,- 158555	Stofgroep 1
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

158560	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

80,- Meerprijs voor stofgroep 2 
103,- Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!
1268,- 158565	Kunstleer
71,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

· vormvast en robuust: hoogwaardig, duurzaam schuimstof RG 40/45
(= volumegewicht - een belangrijk kwaliteitskenmerk.

587,-
40,-
50,-

587,-
33,-

· uitermate standveilig: alle dragende
elementen van het houten raamwerk
zijn van massief beukenhout
· optisch zwevende rugleuning: door
verchroomd metaal beslagmet zitgedeelte
verbonden
· onderhoudsvriendelijk: bekledingen
afneembaar en wasbaar op 30 °C
· modern: zilver gelakte houten poten met
kunststofglijders
· bekledingen vrij naar keuze: kunstleer- of
stofbekleding (kwaliteitsbeschrijving
en design na pag. 481).
· veilig:
op aanvraag compleet uitgevoerd in moeilijk ontvlambaar materiaal
(CME) verkrijgbaar tegen 25 % meerprijs.

· veelzijdig
inzetbaar
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Alle prijzen exclusief BTW.

Meubelverbinders
O
 m twee banken met elkaar te verbinden en verschuiven
te voorkomen. Wordt geleverd inclusief montagemateriaal en handleiding. Materiaal: Roestvrij staal, kunststof.
Afmetingen: 4 x 14 cm.
139644	1 stuks
31,-

Zeer vormvast – zakt niet in
B

A

C

Kussens
Sofas

Voorbeeld bekleding:
Stogroep 2, CanvasBione Soft,
Wolkengrijs (CW20),
Noors blauw (CW01),
Marineblauw (CW03).

Uw voordelen
· vormvast: dankzij de met schuimstof omhulde vulling van styropoor (RG 27) zakt
u niet weg; schuim in de zitting en rugleuning (RG 30/50)
optimaal zitcomfort: afgestemd op peuterspeelzaal en school

 nderhoudsvriendelijk: bekledingen met
o
rits -> afneembaar, bekleding wasbaar

s tandveilig en remstabiel: onderbodem met slipvast
profiel


bekledingen
vrij naar keuze: kunstleer- of
stofbekleding (kwaliteitsbeschrijving en
dessins op pag. 481). Bekleding altijd
vervangbaar.

 eilig:
v
op aanvraag zijn deze sofa‘s in moeilijk
ontvlambaar materiaal (CME) verkrijgbaar tegen
25 % meerprijs.

Zithoogte
38 cm

Zonder Armleuning

A

Hoeksofa
Afmetingen: B 137 x D 137 cm. 
Zithoogte 38 cm, totale hoogte 73 cm.
053649	Stofgroep 1

Rechthoekig met rugleuning
Afmetingen: B 120 x D 77 cm. 
Zithoogte 38 cm, totale hoogte 73 cm.
1175,- 053654	Stofgroep 1

Meerprijs voor stofgroep 2

Meerprijs
voor stofgroep 4

46,- Meerprijs voor stofgroep 2
60,- Meerprijs voor stofgroep 4
1175,- 053655	Kunstleer

053650	Kunstleer

Zithoogte
46 cm

Meerprijs voor Kunstleer Comfort

B

63,-

C

Kruk
Afmetingen: B 60 x D 60 cm. Zithoogte 38 cm.
680,- 053662	Stofgroep 1
287,-
34,43,-

Meerprijs voor stofgroep 2 

36,-

Meerprijs voor Kunstleer Comfort

Meerprijs voor stofgroep 4 
680,- 053663	Kunstleer

Meerprijs voor Kunstleer Comfort

Afmetingen: B 137 x D 137 cm. 
Zithoogte 46 cm, totale hoogte 81 cm.
053651	Stofgroep 1

Afmetingen: B 120 x D 77 cm. 
Zithoogte 46 cm, totale hoogte 81 cm
1303,- 053656	Stofgroep 1

760,- 053664	Stofgroep 1

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs
voor stofgroep 4 


53,68,1303,-
66,-

41,51,760,-
39,-

053653	Kunstleer


Meerprijs
voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053657	Kunstleer

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

14,18,-

287,-
16,-

Afmetingen: B 60 x D 60 cm. Zithoogte 46 cm.
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053665	Kunstleer

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

Zonder decoratie!

327,-
20,26,-

327,-
45,-
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Bank met
armleuningen
· absoluut vormvast
Afneembare en wasbare hoezen

Zithoogte 38 cm

Tweezitsbank
Afmetingen: B 140 x H 60 x D 60 cm; zitting ca.
B 100 x D 40 cm.
053670	Stofgroep 1
680,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053671	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

34,-
43,-

680,46,-

Driezitsbank
Afmetingen: B 180 x H 60 x D 60 cm; zitting: ca. B 140
x D 40 cm.
053672	Stofgroep 1
849,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

A

053673	Kunstleer
Voorbeeld bekletding:
Kunstleer Comfort,
Steengrijs (KF20)

Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden

40,-
50,849,-
103,-

Zithoogte 45 cm
Voorbeeld bekletding:
Stofgroep 2,
CanvasBione Soft
Wolkengrijs (CW20)

Tweezitsbank XL
Afmetingen: B 150 x H 75 x D 73 cm; zitting ca.
B 100 x D 48 cm.
067202	Stofgroep 1
961,-

B

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053679	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!

47,-
60,956,-
53,-‚

Driezitsbank XL
Afmetingen: B 205 x H 75 x D 73 cm; zitting ca.
B 155 x D 48 cm.
053680	Stofgroep 1
1135,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 

053681	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort
Kleur van overtrek vermelden!
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Alle prijzen exclusief BTW.

53,-
68,1135,-
66,-

Beschermde terugtrekplek
Uw Voordelen
· vormbehoudend en robuust:
stabiele houten frame
· hoge zijleuningen: beschermt
tegen geluid en zicht
· zeer stevig dankzij brede
metalen voetbeugels
· hoger zitcomfort: met golvende nosagveren onder het
zitvlak
· modern: vaste bekleding in
effen kleuren of tweekleurig
· bekleding vrij kiesbaar: hoogwaardig kunstleer of stof
· veilig:
tegen 25% meerprijs ook volledig
uitgevoerd met vlamvertragend
materiaal leverbaar (CME).

Kussens
Sofas

Voorbeeld bekletding:
Stofgroep 2 CanvasBione Soft,
CW55 (Corpus Wolkengrijs, Zitting
Jadegroen)

Leunstoel, groot
De leunstoel biedt ruimte (om je terug te trekken) in elke ruimte. De hoge rugleuning en vaste zijpanelen creëren een
kleine nis. Perfect om je even terug te trekken in de pauze. De stoel biedt veel zitcomfort. Stabiel houten frame met
golvende nosagveren onder het zitvlak, volledig met hardboard afgedekte onderkant, hoogwaardige schuimvulling
(zitting VG 35/45, rugleuning VG 17/20, zijpanelen VG 21/40), 2 voetbeugels van gepoedercoat metaal. Afmetingen: B 154 x H 142 x D 84 cm, zithoogte 46 cm, -breedte 144 cm, -diepte 54 cm; hoogte van de rugleuning vanaf
zitvlak ca. 100 cm.
058561	Stofgroep 1
2043,-
107,137,-

Meerprijs
voor stofgroep 2

Meerprijs voor stofgroep 4

058562	Kunstleer Basic

2043,-
107,-

Meerprijs
voor Kunstleer Comfort

Kleur van overtrek vermelden

BESTELMOGELIJKHEDEN Zie voor effen varianten onder „Stoffen“ vanaf pagina 481.

moet (verplichte invoer)
Stof CanvasBione Soft (Stofgroep 2)

CW54

CW55

CW56

CW58

CW59

Nogabruin (CW30)/
Gember oranje (CW10)

Wolkengrijs (CW20)/
Jadegroen (CW50)

Marineblauw (CW03)/
Petrol (CW02)

Jadegroen (CW50)/
Avocado groen (CW51)

Noors blauw (CW01)/
Marine blauw (CW03)

CW53
Nogabruin (CW30)/
Noors blauw (CW01)

NewLife (Stofgroep 4)

NZ01

Corpus/Zitting

NZ02

Hazelbruin (NL30)/
Kiezelgrijs (NL20)/
Grasgroen (NL50) Hemelsblauw (NL01)

Kunstleer Comfort

Kunstleer Basic

KL44
Grafietgrijs (K206)/
Petrolblauw (K005)

KL45

Kristalgrijs (K203)/
Appelgroen (K053)

KF74
Lavabruin (KF30)/
Lentengroen (KF50)

Zonder decoratie!

KF75

Lavabruin (KF30)/
IJsblauw (KF01)
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Fantastisch te combineren en robuust
set.upp

Neues Einstiegsbild Setupp

Voorbeeld-overtrek:
Stofgroep 2, CanvasBione Soft (Hoofdkleur petrol CW02,
accentkleur wolkengrijs CW20,
kantkleur grafietgrijs CW21)

De set.upp-banken zijn allround talenten. Ze voelen zich
thuis in diverse ruimtes. In de klassieke uitvoering met de
hoge leuning kunnen ze dienen als scheidingswand en
zorgen ze voor geluidsdemping. Door de verschillende variaties van de bank, kan de opstelling ook nog uitgebreid
worden met de gestoffeerde elementen op pagina 305.

in 2 uitvoeringen met
3 verschillende rugleuningen

Zo zijn ontelbare opstelvarianten mogelijk, totaal aangepast aan de behoefte en beschikbare ruimte. Zo ontstaat
er een unieke leer- en ontspanningslandschap, die al snel
een lievelingsplek in de ruimte zal worden.

met hoge leuning, werkend
als akoestische wand

Voordelen
· hoog zitcomfort: schuin lopend rugleuning voor gemakkelijk en comfortabel
zitten
· uiterst robuust: zware romp; rugleuning vast verbonden met zitting (stalen
buisframe)
· stabiel: kunnen worden verankerd aan de
vloer, of verbonden worden met de andere
elementen
· duurzaam en vormvast: dragende houten
constructie met spaanplaat, staanders
van beukenhout en kunststof glijders aan
de onderkant; hoogwaardige schuimstof
(zitvlak VG 35/46, rugleuning VG 28/25)

naar keuze
3-kleurig

· kan op allerlei manieren worden gecombineerd: verschillende vormen met 3
verschillende rugleuningen; kan worden
gecombineerd met gestoffeerde elementen van pag. 305

super
zitcomfort
Stopcontact- en USB-oplaadopties
kunnen worden geselecteerd
(extra prijs € 367)

304

Alle prijzen exclusief BTW.

· overtrekken naar keuze: overtrek van
kunstleer of textiel (niet verwijderbaar) te
bestellen in één, twee of drie kleuren
· veilig:
stoffering kan desgewenst tegen 25% meerprijs geheel van vlamvertragende materialen (CME) worden geleverd.

set.upp-banken

Afzonderlijke bankelementen
set.upp

Bank ,hoge leuning‘

zitdiepte 48 cm

Alleen met vloerbevestiging of aan andere banken gemonteerd.

Rugleuning achter,
armleuning links

Rugleuning achter

Rugleuning achter,
armleuning rechts

Rugleuning achter,
twee armleuningen

B 175 x H 140 x D 70 cm, Zithoogte 43 cm
559916 Stofgroep 2
559917 Kunstleer Basic

2297,- 559922 Stofgroep 2
2257,- 559923 Kunstleer Basic
183,-

Meerprijs Kunstleer Comfort 

Meerprijs Kunstleer Comfort 

2645,- 559928 Stofgroep 2
2591,- 559929 Kunstleer Basic

2645,- 559930 Stofgroep 2
2591,- 559931 Kunstleer Basic

195,- Meerprijs Kunstleer Comfort 

195,- Meerprijs Kunstleer Comfort 

2899,-
2872,-
216,-

Bank ‚Vijfhoek‘

Kussens
Sofas

Omschrijving kleur overtrek zie pag. 481
Opmerking: alleen mogelijk in de stof CanvasBione en kunstleer! Mogelijke kleuren zie „Stoffen“ vanaf pagina 481.

zitdiepte 48/67 cm

Rugleuning achter, armleuning links

Rugleuning achter, armleuning rechts

B 175 x H 140 x D 89 cm, Zithoogte 43 cm
559904 Stofgroep 2
559905 Kunstleer Basic

2618,-
2565,-
167,-

Meerprijs Kunstleer Comfort 

559910 Stofgroep 2
559911 Kunstleer Basic

2618,-
2565,-
167,-

Meerprijs Kunstleer Comfort 

Omschrijving kleur overtrek zie pag. 481
Opmerking: alleen mogelijk in de stof CanvasBione en kunstleer! Mogelijke kleuren zie „Stoffen“ vanaf pagina 481

BESTELMOGELIJKHEDEN voor Bank

moet (vereiste gegevens)
Soort bekleding
Accentkleur (A)

(‘H’ aangeven voor
overtrekomschrijving)

(‘A’ aangeven voor overtrekomschrijving)

Stekkerdoos

Kantkleur (K)

(STEC aangeven voor omschrijving)
Meerprijs 367,-

(‘K’ aangeven voor
overtrekomschrijving)

Voorbeeld

Hoofdkleur (H)

Bestelnummer

moet

Bestelmogelijkheden
moet
moet

kan

5 5 99 1 0 HCW02ACW20KCW21
5 5 9 9 3 1 HK050 AK050 KK050 STEC

Aantal

1
1

Stel uw bank naar uw eigen wens samen.
Kies ...
1. ... een stoffen of kunstleren bekleding, een of meer kleuren.
2. ... Of u een stekkerdoos met USB-poorten nodig hebt (meerprijs € 367).
3. Voer de omschrijving in voor de hoofd-, accent- en kantenkleur in.
Opmerking: Alleen stof CanvasBione en kunstleer mogelijk!
Mogelijke kleuren onder "Stoffen" vanaf p. 481.

Artikelbeschrijving

Bank ,Vijfhoek‘
Bank ,hoge leuning‘
Zonder decoratie!

Stukprijs €

2 6 1 8 ,3 2 3 9 ,-

Totaalprijs €

2 6 1 8 ,3 2 3 9 ,305

Flexibele en robuuste Zitplaatsen

voor alle zitelementen op deze dubbele pagina

Premiumkwaliteit
· robuest en duurzaam: kern van stabiel
polystyreen met schuimrubberen opbouw,
volledig bekleed met fleece.

Voorbeeldbekleding: Kunstleer,
KL44 (romp Grafiergrijs K206,
zitvlak Petrolblauw K005)
· verschillende opstelmogelijkheden dankzij de asymmetrische vorm

· stabiel en kan niet schuiven: Elementen
volledig bedekt met antislipmateriaal.

 ptimaal zitcomfort dankzij passende
·o
zithoogte voor kinderdagverblijven en
scholen

· z akt niet in dankzij
stevige kern van
polystyreen

A

· Hoezen naar keuze: kunstleer of stof
Kwaliteitsbeschrijving onder ‘Stoffen’
vanaf p. 481.
· veilig:
kussens naar wens tegen
25% meerprijs leverbaar in compleet
vlamvertragende materialen (CME).

B

Opstel voorbeeld
A Kruk Alpha
S amen met kruk Beta zijn er verschillende opstelmogelijkheden voor diverse leersituaties. M
 ateriaal: stevige kern
van polystyreen (RG 27) met schuimrubberen opbouw.
Omtrekken verwijderbaar en naar keuze.
Afmetingen: B 55 x L 137 x H 42 cm.
379464	Stofgroep 1
341,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

379465	Kunstleer
Kleur van overtrek vermelden!

B Kruk Beta
Samen met kruk Alpha zijn er verschillende opstelmogelijkheden voor diverse leersituaties. Materiaal: stevige
kern van polystyreen (RG 27) met schuimrubberen opbouw. Omtrekken verwijderbaar en naar keuze.
Afmetingen: B 55 x L 137 x H 42 cm.
379462	Stofgroep 1
341,-

33,- Meerprijs voor stofgroep 2 
43,- Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!
341,- 379461	Kunstleer
Kleur van overtrek vermelden!

Robuuste kussen

33,-
43,-

A
B

B

A

B

B

A

hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 12 x D 50 cm.
111064	Stofgroep 1

098776	Kunstleer

B

127,-
8,-
11,-

127,-
7,-

D Middelgroot blok
Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare
hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 24 x D 50 cm.
111063	Stofgroep 1
140,-

D

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

098775	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

E

Kleur van overtrek vermelden! Vanaf pagina 481.

Alle prijzen exclusief BTW.

11,-
15,-

140,-
8,-

E Groot blok
Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare
hoezen met ritssluiting; wasbaar.
Afmetingen: B 50 x H 36 x D 36 cm.
111062	Stofgroep 1
167,-
Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

098774	Kunstleer
Meerprijs voor Kunstleer Comfort 
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A
A

C Klein blok
341,- Materiaal: stevige schuimkern RG 25/40; afneembare

Meerprijs voor Kunstleer Comfort 

C

B

B

Meerprijs voor stofgroep 2 
Meerprijs voor stofgroep 4 
Kleur van overtrek vermelden!

voor bouwen en zitten

A

A

13,-
17,-

167,-
9,-

Kussens
Sofas

Robuuste kussens

CRÈCHE

Zithoogte 35 cm

KLEUTER-SCHOOL

Zithoogte 26 cm

Zitelement
Materiaal: kern van stabiel polystyreen met schuimrubberen opbouw, 
volledig bekleed met fleece en met antislipmateriaal op de onderkant.

ø 25 cm
Zitelement sikkel
356476

ø 25 cm

87,-

Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
11,-

ø 30 cm

ø 30 cm

Zitelement sikkel
140080
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 

Zitelement rond
140060	

13,-

Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
13,-

SCHOOL

100,-
Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
16,-

Zitelement kubus
140092	Kunstleer 100,-

106,-

Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
14,-

B 70 x D 35 cm
Kunstleer kleur vermelden!
Kleur van overtrek vermelden!

Zitelement
Zitelement kubus
140093	

79,-
Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
11,-

B 30 x T 30 cm

87,-

Kunstleer kleur vermelden!

Zitelement kubus
356478	

87,-

Kunstleer kleur vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort 
11,-

B 35 x D 35 cm
Zithoogte 43 cm

Zitelement rond
356477	

B 25 x T 25 cm

rechthoek
140103 

172,-
Kunstleer kleur
vermelden!
Meerprijs voor 
Kunstleer Comfort  20,-

Zonder decoratie!

Verkrijgbaar
in 1 of 2
kleuren
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INDOOR

Mobiele zitplaatsen

Ontwikkeling en ontwerp van

Hakenlijst
op pagina 288.

Zitkussen-rondperk
· ruimte voor max. 28
zitkussens
· verplaatsbaar dankzij
zwenkwielen

· verplaatsbaar dankzij
zwenkwielen
· kussens kunnen snel worden gepakt en opgeruimd
worden
Zitkussen
· kussens tweekleurig
met schuimstof binnenin, overtrek van
slijtvaste stof
· kan gewassen worden
op 30 °C
· met stevige
metalen oog

D

Zitkussen-rondperk

A

Een ronde zaak: dat is de mobiele wagen. Sneller, mooier
en plaatsbesparender kan men kussens niet opruimen.
Het rondperk biedt plaats voor 28 kussens. (zitkussens
a.u.b. extra bestellen.) 3 loopwielen maken het verplaatsbaar. Materiaal: berkenhout, metalen buis. Afmetingen:
Ø 42 cm, totale hoogte 67 cm.
099524	
125,-

C

B

Set met zitkussens
Praktische zitkussens met metaaloogjes die je snel kunt pakken voor bijvoorbeeld de ochtendkring. Hang na gebruik
snel op aan een hakenlijst of opstapelen. De voor- en achterkant van de kussens hebben verschillende kleuren.
Materiaal: katoen/polyester met sterke schuimlaag van 2 cm, wassen in de machine op fijne was - 30 °C. Afmeting:
Ø 35 cm. Elke set bestaat uit 4 kussens.

A 099525	elk 1 oranje/rood, licht-/donkergeel, licht-/donkerblauw, licht-/donkergroen
B 107960	2 x oranje/donkergrijs, 2 x groen/donkergrijs
C 368771	met „dandelion“ motief opdruk op één zijde
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Alle prijzen exclusief BTW.

D Zitkussen-rondperk, compleet

Rondperk met wielen incl. 28 zitkussens met metalen
oog. De voor- en achterkant van de kussens hebben
verschillende kleuren. Materiaal: echt berkenhout, metalen buis; kussen van katoen/polyester schuimlaag van
2 cm dik, kan bij 30 °C worden gewassen. Afmetingen:
60,- Ø rondperk 42 cm, totale hoogte 67 cm, Ø kussens 35 cm.
60,- 099526	
480,-

60,-

mobiele zitplaatsen

E

70 cm

F

E Zitkussen kar
Deze praktische kar met vier rolwieltjes (waarvan twee met rem) bevat 12 zitkussens
(3 feloranje, 3 oranje, 3 blauw, 3 groen). Materiaal: echt berkenhoutfineer, kussens
met kunstleren bekleding en een schuimstof kern`. Afmetingen: L 70 x B 36 x H 43 cm,
zitkussen Ø 30 cm, H 5 cm.
156978	
448,-

Kussens
Sofas

F Zitkussenset
Niet langer wegglijden: deze ronde zitkussens met afwasbare kunstleren bekleding
hebben op de onderkant antislipmateriaal. Ze hebben een kern van 5 cm hoge schuimstof voor zeer veel zitcomfort. Inhoud: 1 feloranje, 1 oranje, 1 blauw, 1 groen zitkussen.
Materiaal: schwer entflammbares kunstleer, vulling: schuimstof.
Afmetingen: Ø 28,5 cm x H 5 cm.
156976	4 stuks
100,-

G
· Bank incl. Kussens
ook te gebruiken als
zitbank
105 cm

H

J

Set met zitkussens
Perfect voor de ochtendkring. De kleurrijke zitkussens zijn licht, afwasbaar en glijden
niet weg. De kern van stevig schuimrubber garandeert zitcomfort. Elke set bestaat
uit 6 kussen met gecoördineerde kleuren. Materiaal: schuimrubber, afneembare
kunstleren hoes, onderkant van antislipmateriaal. Afmetingen: 30 x 30 cm, H 8 cm.
Elke set bestaat uit 6 kussens.

H 105759	Turkoois/blauw
J 105760	Groen/oranje

G Zitkussen-bank
Als de 12 kussens opgeruimd zijn, krijgt u een zachte zitbank. Afzonderlijk zijn het
12 kleurrijke zitplaatsen – steeds net waar u ze nodig heeft. Materiaal: bank van
echt berkenfineer, kussen van schuimstof met verwijderbare overtrek van kunstleer,
onderkant: antislipmateriaal.
Afmetingen: kussen 30 x 30 cm, H 8 cm; bank B 105 x H 43 x D 40 cm.
154,- 054405	
461,-
154,-

Zonder decoratie!
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Zitmogelijkheden

· watervast en snel droog

Zitkussenset
Voor buiten. Waterbestendig, snel drogend
en voorzien van een stevig metalen oog.
Kunnen gemakkelijk worden opgeborgen
aan de verrijdbare wagen of hakenrek.
De onderzijde van de kussens is grijs,
de bovenzijde gekleurd. Elke set bestaat
uit twee kussen in de combinaties groen/
grijs en blauw/grijs. Materiaal: 100% polyester met 2 cm dikke schuimlaag, kan in
de machine worden gewassen op 30 °C.
Afmetingen: Ø 35 cm; H 2 cm.
206387	4 stuks
60,-

Wagen voor zitkussen
Ideaal voor buiten: maximaal 24 zitkussens kunnen worden opgehangen aan het metalen oog. Altijd binnen handbereik en gemakkelijk verrijdbaar. 
206509	
180,-

Wagen voor zitkussen, compleet
Het perfecte set voor buiten: verrijdbare wagen, art. nr. 206509, compleet met 6 sets
zitkussens, art. nr. 206387. 
206511	25-delig
426,-

Uw voordelen

von

voor alle artikelen op deze pagina

· duurzaam van outdoorstof (100 % polyester),
rugzijde van 100 % PVC
· robust: vuilafstotend, oersterk, buitengewoon scheurbestendig
en kleur echt
· eenvoudig te reinigen: vochtig afneembaar en desinfecteerbaar.

Outdoor-zitzak ‚Kussen‘
Hiermee kun je buiten heerlijk comfortabel zitten. Het makkelijk te onderhouden,
afneembare materiaal kan goed tegen vuil, vocht én tegen het desinvesteringsmiddel
van Wehrfritz. Het is echter niet raadzaam de zitzak bij zeer slecht weer of in de
winter buiten te laten. M
 ateriaal: rugzak van 100% polyester, onderkant van 100% pvc
Vulling: polystyreen parels in afzonderlijke binnenzak van microvezel.
Afmetingen: ca. B 134 x L 178 cm Volume: circa 330 l. Gewicht: 6,3 kg.
091204	oranje
314,-
091205	turquoise
314,-
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INDOOR

Zitzak

Kussens
Sofas

Zitzak ‚Blad‘
Dit is eigenlijk meer een ligkussen, dus perfect om op
te relaxen. Natuurlijk is de zitzak ook een gezellige plek
om op te lezen, spelen of te kletsen. Materiaal: Polyester,
Geëxpandeerd polystyreen in een aparte ingang. Overtrek
wasbaar op 30°C als fijne was. Niet geschikt voor in de
wasdroger. Afmetingen: L 143,6 x B 89,9 cm.
356483	
194,-

· v ormvast en
knuffelzacht
110 cm

280 cm

Zitdraak Fridolin
Fridolin houdt van kinderen en laat ze graag op zijn knuffelige rug rijden of hij slingert
zich ondersteunend om hen heen. Fridolin voelt zich helemaal thuis in de foyer of in
de bibliotheek. Materiaal: hoes en bodem van slijtvast, duurzaam polyester, vulling:
gevlokte schuimstof. Afmetingen: L 110 x B 110 x H 70 cm.
408239	
287,-

50 cm

75 cm

Zitzak ‚Kiezel‘
M
 ateriaal: veloursbekleding, onderzijde van outdoorstof (100 % polyester), aparte inlet
met styroporbolletjes. Bekleding met rits verwijder- en bij 30 °C wasbaar.
356485	klein, Vulhoeveelheid: 20 l. Afmetingen: 50 x 46 x H 28 cm.
120,-
356486	groot, Vulhoeveelheid: 130 l. Afmetingen: ca. 75 x 72 x H 28 cm   194,-

Zit- en speelslang
De slang nodigt uit om (op) te zitten leuke speelavonturen mee te beleven. Er is altijd overzicht, op of onder de slang. Materiaal: schuimstof RG 24/40 met kunstleren
bekleding (met rits). Kleuren: groen, limoengroen, mango-oranje.
Afmetingen: L 280 x B 30 cm, kophoogte 90 cm, staart 51 cm hoog.
024672	
702,-

40 cm

Zitzak ‚Anemoon‘
Materiaal: zitting van chenille (100 % katoen), bekleding en bodem van robuuste outdoorstof (100 % polyester), aparte inlet met styroporbolletjes. Bekleding met rits verwijder- en bij 30 °C wasbaar. Vulhoeveelheid: 30 l. Afmetingen: Ø bodem 40 cm, Ø zitting
35 cm, H 35 cm.
356484	
134,-

Zonder decoratie!
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INDOOR

Hoogwaardige zitzakken
· r obuuste stof
 evuld met polysty·g
reen bolletjes
 een afzonderlijke bin·g
nenzak

Zitzak Relax

Zitzak ‚Ligkussen‘
Als zitting of als XXL-kussen. Materiaal: bekleding van robuuste stof (1- % polyester), met styroporbolletjes gevuld.
Afmetingen: 140 x 115 cm. Kleur: lichtgroen.
090683	
134,-

Comfortabele zitzak met uitgebreide uitrusting: kamersysteem en zelfstabiliserende rugsteun, afneembare hoes
en antiallergische, hygiënische vulling in een afzonderlijke binnenzak. Gewicht: 4 kg. Vulling: 158 l. Belastbaar:
max. 110 kg. Materiaal: polyester hoes, vulling: styroporbolletjes. Afmetingen: L 85 x B 60 x H 75 cm.
356481	donkerblauw (rand turquoise)
234,-
356482	antraciet (rand lichtgroen)
234,-

Uw voordelen
OVERTREKKEN:

B

A

· duurzame
afneembare hoes van stevige rugzakstof
(1-% polyester, vlakgeweven)
· robuust:
lekbestendig, scheurvrij, verkleurt niet:
zeer stevige naden
· eenvoudig in onderhoud:
wassen op 30 °C, kan worden afgeveegd
met een vochtige doek en gedesinfecteerd
met de ontsmettingsmiddelen; Kreukvrij,
rekt niet uit, droogt snel
VULLING:
· zeer veilig:
de bolletjes van
polystyreen zitten
veilig in de binnenzak
· comfortabel:
Vormbaar en
elastisch
· opvulbaar


Zitzakken


Neem
plaats en ontspan! Materiaal: hoes van rugzakstof (1-% polyester), met ritssluiting, kan worden verwijderd
en gewassen op 30 °C; binnenzak gevuld met styroporbolletjes.

A Zitzak, 2- l
Afmetingen: B 80 x H 120 cm. Gewicht: ca. 6 kg.
354456	grijs
212,-
354457	groen
212,-
354458	turquoise
212,-

312

B Zitzak XXL, 370 l
Afmetingen: B 1- x H 150 cm. Gewicht: ca. 9,5 kg.
354462	grijs
301,-
354463	groen
301,-
354464	turquoise
301,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Direct
meebestellen
Navulverpakking
Voor langer plezier van de zitzak: Polystyreen bolletjes om na te vullen. Materiaal: polyester, polystyreen
Gewicht: 0,75 kg (51 l).
682358	
74,-

Zitzakken

INDOOR

354331	blauw
354332	grijs
354333	groen
354334	pink
354335	turquoise

134,-
134,-
134,-
114,-
114,-

Kussens
Sofas

Dubbele poef
Dat ligt fijn. Op deze comfortabele dubbele poef kun je heerlijk lummelen. De stevige
hoes van 1-% polyester kan tegen een stootje en als hij vuil wordt, kan hij eenvoudig
worden verwijderd en gewassen. De vulling maakt de dubbele poef nog gezelliger en
transformeerbaar: een plat kussen, zitplek of kruk. Hij heeft een draaggreep en kan
overal mee naartoe worden genomen. Materiaal: hoes 1-% polyester, vulling styroporbolletjes. Wasbaar op 30 °C. Gewicht: ca. 2,4 kg. Max. belastbaarheid: 1- kg. Afmetingen: 130 x 65 cm.

&

O UTD O O R

· in 2 kleuren
·Ø
 70 cm
·w
 aterafstotend en
afwasbaar

Zitzak ‚Bolvormig‘
Voor binnen en buiten. In 2 kleuren. Materiaal: afzonderlijke binnenzak gevuld met
polystyrolbolletjes, afneembare overtrek (met ritssluiting onderaan) van stevige
rugzakstof (1- % polyester) met binnenin pvc-laag, daarom waterafstotend, gemakkelijk af te wassen en moeilijk ontvlambaar. Afmetingen: Ø ca. 70 cm. Volume:
280 l.
022929	lichtgroen/antraciet
274,-
022927	petroleum/antraciet
274,-

Zitzak ‚Spandi‘
Zitplaats of ligplaats? Sowieso allebei. Of je hem nu plat neerlegt of op tegen de
muur zet en gebruikt als stoel, de vulling past zich altijd aan het lichaam. Zo biedt
deze zitzak volop gemak, hoe je ook zit! Materiaal: overtrek van 92% polyester,
8% elastaan, met ritssluiting, verwijderbaar en wasbaar bij 40°C; aparte binnenzak
met piepschuimballetjes. Kleur: grijs gemêleerd. Afmetingen: L 150 x B 75 cm.
Gewicht: 5,3 kg.
182590	
274,-

Zonder decoratie!
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Vloerkleden voor elke ruimte
Onze vloerkleden zijn decoratief en slijtvast. Ze maken de groepsruimte gezellig en isoleren het volume. Speel- en motieftapijten kunnen worden gebruikt als decor voor rollenspellen, kleur- en leertapijten verdiepen het geleerde, hoogpolige knuffeltapijten zijn de perfecte kruipon-dergrond in de
crèche en de bouw- en speelmatten nodigen uit om bouwwerken te maken van bouwstenen. Op de
volgende pagina‘s vindt u tapijten voor elk doel, die spelenderwijs voldoen aan de diverse eisen die
het dagelijks leven in een kinderdagverblijf aan hen stelt.

2m

· hoogwaardig afgewerkt
· extreem zacht
2,8 m

Tapijt kleurvelden
Het harmonieuze kleurverloop zorgt ervoor dat het gezellige tapijt rustgevend werkt. Tegelijkertijd zorgen de
vele vierkantjes ervoor dat kinderen telkens wanneer ze
langskomen, zin krijgen om spring- en kleurenspelletjes
te spelen. Materiaal: 100 % polyacryl, achterkant van
textiel; blinde zoom; gekleurde vezels; poolhoogte 10
mm. Afmetingen: 200 x 280 cm.
348623	
568,-

314

Alle prijzen exclusief BTW.

Tapijten
Ontwikkeling en ontwerp van

· met voelbaar
3D-effect

Vloerkleed ‚Regenboog‘

· in regenboogkleuren
· k walitatief hoogwaardig gemaakt
· extreem zacht
Ø 2,5 m

Kussens
Sofas

Met 3D-effect: De voelbare kleurvlekken op het decoratieve vloerkleed zien eruit als kleine steentjes. Er zijn
grote en kleine kleurvlekken in 4 verschillende kleuren.
Geschikt voor de kring en stuiter- en bewegingsspellen
en het organiseren van kleuren. Omdat het materiaal
pluist, moet het vloerkleed regelmatig gezogen worden.
Materiaal: 100% polyacryl, H 10 mm, met achterkant van
textiel, blinde bies. Afmetingen: Ø 2,50 m.
157158	
573,-

· aantrekkelijk en veelzijdig inzetbaar

1,5 m

Kwartcirkelvormig tapijt ‚Stad‘
Speelkleed met afbeelding ‚Stad‘. Door meerdere tapijten aan elkaar te leggen, ontstaat er een groot speeloppervlak. Materiaal: 100 % polyester met achterkant van
textiel. Afmetingen: Lengte zijkant 150 cm.
097160	
172,-

· geanimeerd tot rollenspel met dagelijkse
referentie

1,5 m

· verschillende tapijten kunnen worden
gecombineerd

Zonder decoratie!
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Meer grow.upp
vanaf pagina 5.

2,6 m

Vloerkleden
2,5 m

Kringtapijt grow.upp
Dit zachte tapijt met lange haren is ideaal om ‚s ochtends   in een kring te zitten.
De kinderen kunnen hun lievelingskleur als zitplaats uitzoeken. Het tapijt is bovendien
prima geschikt voor spellen in verband met kleuren. M
 ateriaal: acrylgaren (geverfd garen),
H 10 mm, met textiele onderkant en verborgen zoom. Benodigde ruimte: 250 x 260 cm.
Opmerking: in het begin kunnen nieuwe tapijten pluizen.
053197	
581,-

2,12 m

82,5 cm

B
2,32 m

A

Tapijt ‘Rivierdelta’
Volg de lichte groeven met je vinger of
grote teen, voor een spannende zintuiglijke ervaring.

74 cm

A Kleed Rivierdelta
Materiaal: Polyacryl, H 10 mm, met achterkant van textiel, blinde bies. Benodigde ruimte: 113 x 91 cm / 74 x
82,5 cm.
097105	2-delige set
140,-

91 cm

B Tapijt ‘Rivierdelta’
Materiaal: polyacryl, H 10 mm, met achterkant van textiel, blinde bies. Benodigde ruimte: 232 x 212 cm.
097107	
341,-
1,13 m
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Sociale emotionele
vaardigheden trainen

Ontwikkeling en ontwerp van

· harmonieuze, rustgevende kleuren
· traint conflictoplossing en het vinden van compromissen
· s timuleert conflictoplossing/
onderhandelen, communicatie,
empathie, oplossingsgericht denken, uitdrukking en begrip van
emoties

Ø 2,50 m

Feelix & Fay: Oplossingskleed
Het pluizige oplossingskleed ziet er in elke ruimte goed
uit
en helpt kinderen tegelijkertijd om zelfstandig con-
	
flictsituaties op te lossen. De twee grote zones zijn voor
de strijdende partijen, de gele zone voor een scheidsrechter. Op het veld tussen de conflictpartijen is plaats
voor een object waarover gestreden wordt. Materiaal:
1-% polyacryl, H 10 mm, met achterkant van textiel en
blinde zoom. Afmetingen: Ø 2,50 m. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
366435	
587,-

 xtreem zacht met
·e
voelbaar 3D-effect

Kussens
Sofas

· harmonieuze, rustgevende kleuren
· biedt gespreks- of
spelmogelijkheden
· antislipprofiel

Ø2 m

· s timuleert het begrip
van emoties, communicatie en woordenschatopbouw

Feelix & Fay: Tapijt ‚Emoties‘
Het tapijt toont de basisemoties (vreugde, verrassing,
woede, verdriet, angst en afkeer) als gemakkelijk te
begrijpen smileysymbolen. Aan het tapijt zijn veel gespreksmogelijkheden verbonden. Het is ook geschikt voor
pantomime zoals ‚Welke emotie beeld ik uit?‘. Mteriaal:
PA, latex; lussen (H 7 mm) gesneden, omzoomde rand.
Afmetingen: Ø 2- cm.
356113	
373,-

· harmonische, rustgevende kleuren

· hoge stimulerende
waarde

 iedt gespreks- of
·b
speelmogelijkheden

· met stevig metalen oogje
om op te hangen

Zitkussen-rondperk
op pagina 308.

Feelix & Fay – Zitkussenset Emoties

De kussens zijn geschikt als zitkussen of kunnen worden
gecombineerd met het tapijt ‚Emoties‘, art.nr. 356113.
De smileys geven heel duidelijk de basisemoties weer:
vreugde, trots, verrassing, schaamte, verdriet, woede,
angst, leedvermaak, afkeer, jaloezie. Met de zitkussens
kunnen ook spellen zoals ‚Reis naar Jerusalem‘ worden
gekoppeld aan emotietraining. Inhoud: 10 eenzijdig bedrukte kussens. Materiaal: schuimstof met overtrek van
kunstleer. Wasbaar op 30 °C. Afmetingen: Ø 35 cm, h 2
cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
356121	10-delig
134,-

Zonder decoratie!
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· realistische wereldkaart
·m
 et beelden symbolen
· met antislipbodem

1,70 m

3m

Tapijt „Onze wereld“
Tijdens het spelen met en op dit vloerkleed kunnen kinderen veel
leren over de continenten en landen, maar ook over de mensen en
dieren die daar leven. Materiaal: PA, latex met antislip latex coating
aan de onderkant. Afmetingen: 1,7 x 3 m.
181089	
354,-

Ø2m

Kleed ‚Kleuren‘
Enorme kleurencirkel: de extra dikke, heerlijk zachte ‚kleurvlek‘ is
vooral interessant voor peuters. Ideaal voor kleurenspelletjes. Het
kleed is vuilafstotend. Materiaal: polyamide (H 10 mm) met slipvaste rug, motief opgedrukt, rand omzoomd. Afmetingen: Ø 200
cm. Opmerking: aanvankelijk kan het nieuwe kleed pluizen. A.u.b.
regelmatig afzuigen.
091082	
293,-

318
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1,50 m

Vloerkleed ‚Bloemenplaneet‘
Een wereld van bloemen, dat is de droom van alle bloemenkinderen! Het vloerkleed is
niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Materiaal: 100% scheerwol (geverfd), H 10
mm, onderkant 100% katoen. Afmetingen: 150 x 150 cm. Opmerking: in eerste instantie kunnen bij een nieuw vloerkleed pluisjes ontstaan. Zuig het vloerkleed regelmatig.
350198	
266,-

1,35 m

Vloerkleed Weide
Wie loopt er niet graag door een bloeiende lenteweide? Kijk daar! Er vliegt zelfs een
vlinder voorbij. Het tapijt is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. 
Materiaal: 100% scheerwol (geverfd), H 10 mm, rug 100% katoen.
Afmetingen: 135 x 105 cm. Opmerking: in het begin kunnen nieuwe tapijten pluizen.
Zuig regelmatig.
367047	
199,-

Kussens
Sofas

1,50 m

1,05 m

Tapijten

3m

Extra groot tapijt

4m

Speelkleed

 ustige kleurgeving voor volle concentratie. Met antisR
lip-onderzijde en gefestonneerde rand. Wordt opgerold
geleverd. Materiaal: polyamide. Afmetingen: 300 x 400
cm.
091019	blauw
360,-
100536	groen
360,-

1,20 m

0,70 m

Werktapijten

Tapijt rechthoek
Materiaal: polyamide. Voor de reiniging a.u.b. gangbare tapijtreiniger gebruiken. De matten worden
opgerold geleverd. Eventuele vouwen verdwijnen na enkele dagen. Afmetingen: 70 x 120 cm. In
tegenstelling tot de afbeelding wordt geleverd met afgeronde hoeken.
091099	groen
80,-
091101	lichtblauw
80,-

Direct
meebestellen
Tapijt standaard

Materiaal: berken. Afmetingen: B 53 x H 69 x D 51 cm.
130141	
368,-

Zonder decoratie!
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Zeer duurzaam
Bouw- en speelkleed

Verschillende kleuren
Kiwigroen

Mineraalblauw

Curryrood

Platinagrijs

Eigenschappen &
uw voordelen
2m

2m

Verschillende maten en vormen:

Zandbeige

Ø2m

Ø3m

2m

3m

Kiwigroen

354472

354469

354447

353143

Mineraalblauw

353164

354465

354352

353148

Platinagrijs

353066

354454

353931

353150

Curryrood

353163

353067

353069

353074

Zandbeige

353188

354448

353178

353155

207,-

293,-

253,-

4
 00,-

· Materiaal: 100 % Polyamid,
rug met textielmateriaal
· hoogwaardige bouclékwaliteit
· rondom afgehecht
· antistatisch

prijs per stuk
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· uitermate robuust
· eenvoudig te reinigen
· prima geschikt voor
vloerverwarming
· kleur echt
· rolstoelbestendig
· toepassingen: bouwhoeken,
groeps- of speelruimtes

Vloerkleden

Kussens
Sofas

voor Kinderdagverblijf

Verschillende kleuren
Oceaanblauw

Weidegroen

Eigenschappen &
uw voordelen

Verschillende maten en vormen:

2m

Mandarijnoranje

Ø2m

Ø3m

· Materiaal: 100 % Polyamid,
rug met textielmateriaal
· hoogwaardige bouclékwaliteit

3m

· rondom afgehecht
· antistatisch

Weidegroen

180391

180376

378869

Oceaanblauw

180393

180392

378868

· eenvoudig te reinigen

Mandarijnoranje

180395

180394

378870

· prima geschikt voor
vloerverwarming

341,-

293,-

520,-

· uitermate robuust

prijs per stuk

· kleur echt
· rolstoelbestendig
· toepassingen: bouwhoeken,
groeps- of speelruimtes

Zonder decoratie!
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Vloerkleden
van natuurhaar

322

Alle prijzen exclusief BTW.

Vloerkleden
Verschillende Kleuren:

T568

T582

T622

T569

T641

T517

Maïsgeel

Roodoranje

Wassabigroen

Grasgroen

Artic-blauw

Rivièra-blauw

T516

T555

Korenbloemblauw Woestijnbeige

Uw voordelen

BELANGRIJKE ONDERHOUDSAANWIJZINGEN!

· Materiaal: Vloerkleden van
natuurhaar (80 % geitenhaar,
20 % scheerwol) met juterug

· Geitenhaar en scheerwol houden vocht
vast en geven het bij droog ruimteklimaat weer af. Daarmee dragen Tretford-vloerkleden bij aan een evenwichtig
ruimteklimaat. Een gezond en optimaal
ruimteklimaat ligt bij 50 – 70 % relatieve
luchtvochtigheid en 20 °C ruimtetemperatuur.

· robuust
· snijvast in alle richtingen, geen
rafelen aan de randen
· ligt volkomen vlak zonder hoeken te
vormen, geen omhoog staande hoeken
· antistatisch
· brandgedrag conform
DIN 4102-1 klasse 1
· bij overeenkomstige luchtvochtigheid
(zie onderhoudsvoorschriften)
geschikt voor vloerverwarming

· Vooral gedurende de verwarmingsperiode adviseert Tretford het gebruik van
extra luchtbevochtigers, waterbakken
of veel groene planten. Als de relatieve
luchtvochtigheid toch nog niet voldoende
is, adviseert Tretford het besproeien met
een beetje water uit een bloemenspuit.
Deze methode is ook zeer geschikt bij
vloerverwarming. Alleen dan ontwikkelt uw

zonder zoom

T538

T601

Aluminiumgrijs

Drijfhoutbruin

Tretford-vloerkleed de voor zijn levensduur
en uw gezondheid belangrijke eigenschappen: antistatisch, stofbindend en
klimaatregulerend.
· Geitenhaar en scheerwol reageren gevoelig op felle lichtinwerking. Zorg dus voor
voldoende schaduw in ruimten die worden
blootgesteld aan intensieve UV-straling.
· Zuig het vloerkleed dagelijks om los vuil
te verwijderen. Let altijd op voldoende
luchtvochtigheid in de ruimten. Bij een
te geringe luchtvochtigheid worden
geitenhaar en scheerwol stug en kunnen zij
breken bij het stofzuigen.

2m

Ø2m

Kussens
Sofas

2m

2m

2m

individuele
lengte

2m

met zoom

3m

Ø3m

2m

2m

2 m

3m

2m

Tretford-tapijten met zoom
Door de zoom rafelen de tapijten bij de randen niet uit. Het omzomen van art.nr.
848333 en 848355 gebeurt bij Wehrfritz, van de andere tapijten bij de fabrikant.
848333 Kwartcirkel, lengte zijkant 2 m (enkel verkrijgbaar in de hier weergegeven
2,- standaardkleuren). 
331,- 848333	Kwartcirkel, zijlengte 2 m
496,-
(alleen verkrijgbaar in de hier getoonde standaardkleuren)
573,-

Tretford-tapijten zonder zoom
Een zoom is niet vereist.
848301	2 m breed; per cm
848322	2 x 2 m
848323	2 x 3 m
Kleur tapijt vermelden!

Kleur tapijt vermelden!

848355	Ø 2 m

573,-

Kleur tapijt vermelden!

341313	Ø 3 m
341311	2 x 2 m
341309	2 x 3 m

1487,-
401,-
573,-

BESTELMOGELIJKHEDEN

moet (vereiste gegevens)
Kleurnaam en formaat

voorbeeld

Bij producten per meter de
gewenste lengte aangeven!

Bestelnummer

Vermeld bij uw bestelling het bestelnummer, onder ‘moet’ de kleuraanduiding en onder ‘aantal’ het gewenste aantal kleden. Vermeld
voor het artikel 848301 resp. 848101 onder ‘aantal’ de lengte van het kleed in cm.

Bestelmogelijkheden

Aantal

moet

8 4 83 55T 62 2

			

1

Artikel-Bezeichnung

Tretford-kleed, Wasabigroen
Zonder decoratie!
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Gezellige verstopplek
Ontwikkeling en ontwerp van

A

B
A Terugtrekruimte Kast
Kinderen kunnen zich in de kist terugtrekken en
zelf bepalen of ze het schuifdeurtje dicht doen
of niet. Een mat voor in de kist kan afzonderlijk
besteld worden. Materiaal: echt berkenhout, acrylglas, deur van schuimstof met kunstleer, varengroen (K052). Afmetingen: B 140 x H 50 x D 60 cm.
341217	
712,-
341240	Mat voor terugtrekruimte
98,-

B Knuffelgrot
Een plaats om te dromen, in boekjes te kijken, zich
af te zonderen en geheimen uit te wisselen ... In de
knuffelgrot is het gewoonweg gezellig. De bogen
kunnen met bloemenguirlandes, doeken of lichtjes
versierd worden. De mat maakt de grot helemaal af
(gelieve afzonderlijk te bestellen). Materiaal: echt
berkenhout, dak van 100 % katoen, Trevira CS, wit,
moeilijk ontvlambaar.
Afmetingen: B 215 x H 147,5 x D 153 cm.
111245	
1263,-
056154	Mat voor knuffelgrot, 2 stuks, B 100 x H
2,5 x D 150 cm
314,-

C Een oergezellig plekje
... om weg te kruipen, je te verstoppen, terug te
trekken… Het holletje is zelfs groot genoeg om
daarin het middagslaapje te doen. Het klitbandgordijn beschermt tegen nieuwsgierige blikken. Twee
patrijspoorten in het dak zorgen voor voldoende
licht. M
 ateriaal: berkenhout, lichtdoorlatende textielmix, acrylramen.
Afmetingen: B 100 x H 59 x D 70 cm.
110910	Peuterholletje
470,-
098299	Passende mat, kleur: blauw
140,-

C

324

Alle prijzen exclusief BTW.

Terugtrekplaatsen

Kussens
Sofas

Ontwikkeling en ontwerp van

Terugtrekruimte Baldakijn
Een gezellig hoekje om je terug te trekken, te ontspannen en uit te rusten. Het met bladeren aangeklede baldakijn kan afgemaakt worden met een
transparant gordijn. Dit beschermt tegen nieuwsgierige blikken en wie binnen zit, kan ongestoord de
omgeving observeren. Baldakijn en gordijn worden
beide meegeleverd. Ze zijn uitgevoerd met klittenband en kunnen naar wens aan de ruimte bevestigd
worden. Materiaal: echt berkenhout, kussen van
schuimstofvulling met afwasbare kunstleren bekleding, stoffen onderdelen afneembaar en wassen met
de hand. Afmetingen: lengte lange kanten, 5 cm, H
140 cm; kussendoorsnee 92,5 cm, H 20 cm.
341218	
1206,-

3 bijpassende kleuren
bekleding

Baldakijn zonder
transparant gordijn

Zonder decoratie!

Afneembare stoffen
bladeren

325

Ruimte om te dromen en te spelen
Kleuren

· t wee doeken per set
· creëert een gezellige
terugtrek ruimte

Ligmatten met
vaste rug
op pagina 280.

BBLA

BGRÜ

Lichtblauw

Lichtgroen

BORA

BGEL

Oranje

Geel

Driehoek baldakijn
Onder deze baldakijn is het erg gezellig. Hoe de doeken
worden opgehangen, kunnen ze zelf bepalen. Als het
transparante driehoekige doek onder het doorzichtige
wordt gehangen, ontstaat een mooi veranderend patroon. Inclusief montagemateriaal en handleiding. M
 ateriaal: 100% polyester Afmetingen: elk L 200 x H 130 cm.
157745	2-delig
306,-
Naam van de kleur vermelden!

Meer terugtrekplaatsen
vanaf pagina 324.

Tafeltent
Tafel + tent = grot. De tafeltent heeft vensters met beweegbare gordijnen en een in-/
uitgang. Hij is geschikt voor een tafel van 120 x 80 cm en 60 cm hoog. Gewoon over
de tafel leggen en de gezellige speelgrot is klaar. Materiaal: weefsel van katoenmix,
handwas. Kleur afhankelijk van de voorraad!
091163	
114,-

326

Alle prijzen exclusief BTW.

Tafeltent Huis
De tafeltent hang je heel eenvoudig over de tafel. Binnen een mum van tijd hebben
kinderen een plek om op of in te spelen en zich te verstoppen. De ramen en de deur
zijn gemaakt van netmateriaal, zodat naar buiten en naar binnen gekeken kan worden.
Materiaal: polyester. Wassen in de machine op 30 °C. Afmetingen: L 120 x B 80 cm.
Past over een tafel van 59 cm hoog.
068142	
87,-

Terugtrekplaatsen
aus 5 Farben wählbar

Baldakijn voor speelhoek
Doordachte speelhoeken van 200 × 200
cm, waar bij het doorhangen van de stof
rekening wordt gehouden met 20 cm. Twee
met kunststof beklede stalen pijpen zijn met
een afstand van 220 cm in de baldakijn ingenaaid. Materiaal: trevira CS, vlamvertragend, in 4 kleuren. Wassen op een fijnprogramma op 30°, niet geschikt voor de droger
en mag niet gecentrifugeerd worden. Met
kunststof touwen (L 100 cm, Ø 6 mm) voor
bevestiging. Afmetingen: L 220 x B 200 cm.
Overhang ca. 37 cm.
099775	
333,-

· kiezen uit 4 kleuren

Naam van kleur vermelden!

· kiezen uit 4 kleuren

Vierkante matten
op pagina 281.
Kussens
Sofas

Hoekbaldakijn
Het dak van de gezellige knuffelhoek is eenvoudig aan te brengen dankzij de driepuntsbevestiging. Materiaal: trevira CS, vlamvertragend, in 4 kleuren. Benodigde ruimte aan
de zijkant: ten minste 275 cm. Aanbevolen
bevestigingshoogten: in het midden ca. 250
cm, aan de zijkanten ca. 160 cm. Verpakking zonder bevestigingsmateriaal. Wassen
op een fijnprogramma op 30°, niet geschikt
voor de droger en mag niet gecentrifugeerd
worden.
099773	
266,-
Naam van kleur vermelden!

Trevira CS
BSGR

BSGE

BSBE

BSBL

Lichtgroen

Lichtgeel

Beige

Lichtblauw

Hoekbaldakijn en Zintuiglijke hoek
A Hoekbaldakijn
Constructie met ronde buizen, diagonale schoren en houten bollen als ophangpunt
voor lichte decoratie, zoals lichtslingers of decoratieve doeken. Materiaal: gepoederd
metaal RAL 9006, wolkenhemel van stof Trevira wit (moeilijk ontvlambaar), houten
bollen (in natuurkleur gelakt). Afmetingen zijde: 180 x 180 cm, diameter buizen 33
mm. Wordt in vier delen met bevestigingsmateriaal geleverd. Wij adviseren montage
door ons vakpersoneel.
023413	
600,-
B Zintuiglijke hoek
G
 emakkelijke, ruime kwartcirkelmat met uitsparing voor waterzuil. Inclusief rugleuningen
(150 x 25 cm, 25 cm hoog). De bijgeleverde kussenovertrek (30 x 30 x 25 cm) met uitsparing is bedoeld als afrondend voegelement tussen waterzuil en rugleuningen. Materiaal:
schuimstof ρ 25/40, met overtrek van kunstleer (wit). Afmetingen zijden: 180 x 180 cm,
zithoogte 25 cm, uitsparing voor waterzuil Ø 20 cm.
023410	Zintuiglijke hoek
1322,-

A

B

Kunstleer kleur vermelden!

146606	Waterzuil (Ø 20 x H 200 cm)
146633	Korte wandhouder voor waterzuilen Ø 20 cm

1089,-
167,-

Zonder decoratie!
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ab Seite .
Meer
grow.upp
vanaf pagina 5.

·B
 laderdak om onder
te dromen, relaxen en
lezen
·B
 laderen zijn afneembaar en kunnen gewassen worden
Wandbaldakijn
Bij het spelen, lezen of tussendoor ontspannen - het
wandbaldakijn spreidt zijn beschermende bladeren uit
over alle kinderen. Wandmontage, levering incl. montagemateriaal. M
 ateriaal: Berken, onbehandeld. Bladeren
aftrek- en wasbaar, van outdoorstof (100 % polyester)
Afmetingen: B 80 x H ca. 200 x D ca. 62 cm.
121330	
735,-

Plafond- en wandelementen

· Decoratieve blikvanger vanuit elk perspectief
·G
 eeft een gevoel van
geborgenheid

Wandelement bloemenhemel
Een visueel hoogtepunt: onder deze wondermooie bloemenhemel
heeft iedereen de mooiste dromen – en dat in ieder jaargetijde. De
begrenzing naar boven toe zorgt voor een gevoel van geborgenheid.
De steel wordt aan de wand bevestigd. De bladeren en bloemen
zijn afneembaar en wasbaar. Materiaal: polyester, metaal, houten
bolletjes. Afmeting: Ø 1,80 m, H 236,8 - 266,8 cm (verstelbaar in
6 standen). Minimaal vereiste hoogte van de ruimte: 2,40 m Incl.
montagemateriaal.
096305	
573,-

328
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Plafond- en wandelementen
· Bladeren kunnen
gedraaid en individueel ingesteld worden
·T
 ak kan op de gewenste hoogte gemonteerd
worden

Kussens
Sofas

Wandelement Bladeren
Dit wandelement is een echte blikvanger in de ruimte.
De transparante bladeren in 4 kleuren zijn afzonderlijk
aan de tak bevestigd. Elk blad kan gedraaid en individueel
ingesteld worden. Het wandelement is mooi als decoratie
maar geeft ook een gevoel van rust in de ruimte. Materiaal: polyester, glasvezel, metalen staaf. Afmetingen:
takhoogte 43,5 cm, Ø 1,6 cm; bladeren B 34,5 - 37 cm,
H 78,2 - 82,2 cm. Totale afmetingen: B 65 x H 118 cm.
Levering incl. montagemateriaal voor bevestiging aan
de muur.
187969	
226,-

· Decoratieve ruimtebegrenzing naar boven
toe
· Ideaal voor lees- en
rusthoekjes

Wandelement Bloem
Deze prachtige, reusachtige bloem is een echte eye-catcher. Maar dankzij de begrenzing naar boven toe, biedt
hij een hoop geborgenheid. De ruimte eronder is perfect
voor een rust- of leeshoekje. De steel kan op de gewenste hoogte aan de wand worden bevestigd. De bladeren
zijn afneembaar en wasbaar. Materiaal: metalen stang,
stoffen bladeren, metalenplaat voor wandbevestiging.
Afmetingen: bloem Ø 1,90 m, totale hoogte min. 2,15 m
Incl. montagemateriaal.
109574	
319,-

Zonder decoratie!
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Bouwsteensysteem
‚Clever-Up!‘ 4.0 
vanaf pagina 226.

330

Alle prijzen exclusief BTW.

Speelelementen

SPEELELEMENTEN
Brandweer op pagina 358.
Zonder decoratie!

XXX

Speelwoningen vanaf pagina 334.

332

Speelwerelden vanaf pagina 344.

Alle prijzen exclusief BTW.

Terugtrekruimte vanaf pagina 348.

De
speelruimte
Spelen is niet alleen een doel
op zich, maar ook ‚leren voor het
leven‘. Daarbij vindt een intensieve
uitwisseling plaats met het milieu
en met elkaar. Kinderen leren zo
omgaan met specifieke problemen
en opdrachten voor hun ontwikkeling. Ze testen relaties en oefenen
het verloop van handelingen. Dit
is allemaal belangrijk voor hun
persoonlijkheidsvorming.

Een doordachte inrichting van de
ruimte zou verschillende vormen
van het spel, leeftijdsgroepen en
interesses moeten combineren.
Kinderen hebben een sfeer nodig
waarin ze zich prettig en geborgen
voelen, maar die tegelijkertijd hun
fantasie stimuleert. Ze moeten de
ruimte krijgen om alleen, met z‘n
tweeën en in kleine groepen te
spelen, of om zich terug te trekken
als ze de behoefte aan rust voelen.

Ridderburcht vanaf pagina 356.

Brandweer vanaf pagina 358.

Zonder decoratie!
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Speelelementen

Vooral poppen-, toneel- en rollenspellen bieden waardevolle en belangrijke ervaringen voor kinderen.
Door hun dagelijks leven na te spelen, handelingen van volwassenen
na te bootsen en gevoelens als
vreugde, angst of verdriet in een
nieuw spel te brengen, houden ze
zich bezig met hun eigen levenssituatie en belevenis. Op die manier
ontwikkelen ze emotionele en sociale vaardigheden en leren ze met
anderen om te gaan en anderen te
begrijpen – een belangrijke basis
voor omgang met elkaar.

Veel keuken op weinig ruimte:
Veel keuken, weinig ruimte nodig! kookplaat, spoelbak, oven, afwasmachine
op minder dan een vierkante meter.

A

echt berkenhoutfineer

schuifdeur met
acrylglas

kookplaten van
plexiglas met
zeefdruk

duurzame
HPL bekleding
plaat met
aluminium
voorkomen

uittrekbare
vaatwasser

kunststof vloerbeschermers
draaiknoppen

334

Alle prijzen exclusief BTW.

Uittrekbare oven
met acrylglas

A Keukenblok Lino
M
 et spoelbak van kunststof, vaatwasser, fornuis
met uittrekbare bakplaat, drie schuifladen en
een opzetschap. Materiaal: corpus met berkenfineer, acrylglas, gelamineerd werkblad, metalen grepen. Afmetingen: B 107 x H 103,5 x D 37
cm; opzetschap D 22,5 cm. Vakhoogte: 20 cm.
128501	Keukenblok Lino
1321,-
128845	Reservegootsteen, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128101	Reservekraan
39,-

Speelwereld
“Lara“
· Framedelen van de tafel en de zitmeubelen
van massief hout
· Stoel- en tafelpoten met kunststof
vloerbeschermers
· Kasten met aluminium handgrepen
· Metalen scharnieren van hoge kwaliteit, 
opening van 180°̊
· Overtrekken van vlamvertragend materiaal, afneembaar dankzij ritssluiting en wasbaar op 30 °C
· Hoeken met een veiligheidsradius van 5 mm
Alle afzonderlijke elementen op de
volgende pagina.

Echt
berken-houtfineer
Meer daarover op p. 125
10 jaar garantie
Geproduceerd
in Duitsland

B
· met vaatwasser
Speelelementen

· f ornuis met kookplaat
van plexiglas
 itschuifbare oven met
·u
splintervast acrylglas
· draaibare knoppen
·b
 estaat uit een oven,
spoelbak, wasmachine
en werkblad

C

· s poelbak en fornuis
kunnen ruimtebesparend
onder het werkblad
worden geschoven

B Compacte keuken LARA
Bestaat uit een gootsteen van kunststof, vaatwasser, fornuis met uittrekbare oven en drie
laden. Materiaal: kast van echt berkenfineer,
werkblad met gele HPL-bekleding. Afzonderlijke
beschrijvingen zie pagina 420: art.nr. 128514 en
128512. Afmetingen: B 107 x H 56 x D 37 cm.
128503	
1011,-
128845	Reservegootsteen, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128101	Reservekraan
39,-
C Keukenblok Ecko
Materiaal: corpus berken-fineer, werkblad
gelamineerd, acrylglas, spoelbak van kunststof. Afmetingen: B 101,5 x H 56 x D 60,5 cm.
Rolelementen: B 57 of 62 x H 52 x D 34 cm.
Opzetschap: B 98 x H 33,5 x D 50 cm.
128500	
1804,-

Zonder decoratie!
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Afzonderlijke onderdelen
· met uitneembare
bestekmand

Gootsteen met vaatwasser
Met lade om vaat in te zetten, houten draaiknoppen.
Gootsteen van kunststof, kraan van poedergecoat metaal. Afmetingen: B 46,5 x H 56 x D 37 cm.
128514	
539,-
128845	Reservegootsteen, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128101	Reservekraan
39,-

· fornuis met uittrek
bare oven

· vriesvak in de
koelkast

· kookplaat van
stootvast acrylglas

 asgeluiden als de
·w
trommel draait

· draaibare houten
knoppen

·p
 laat met wasmiddel
lade en 2 draaibare
houten knoppen

Bakplaat met oven
Uittrekbare bakplaat met acryl kijkglas, 4 acryl kookplaten opdruk, en houten draaiknoppen. 
Materiaal: Berk Fineer van echt hout, Aluminium,
Acrylglas. Afmeting: B 46,5 x H 56 x D37 cm.
128512	
470,-

Koelkast
D
 eur met flessenrek, diepvriesvak, bodem met vakken,
linksdraaiende deur. 
Materiaal: Berk Fineer van echt hout, Aluminium.
Afmeting: B 46,5 x H 56 x D 37 cm.
128515	
447,-

 ookplaat van splintervrij acrylglas
·k

 agnetron zijdelings te openen
·m

Fornuis met gootsteen
Kast met schuifdeur, 2 kookplaten op acrylglas gedrukt, houten draaiknoppen, gootsteen van kunststof,
kraan van poedergecoat metaal. Materiaal: Berk Fineer van echt hout, Kunststof, Aluminium, Metaal.
Afmetingen: B 68 x H 56 x D 37 cm.
128502	
574,-
128845	Reservegootsteen, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128101	Reservekraan
39,-

Hoge kast met koelkast en magnetron
Koelkast met flessenvak en 2 kleine vakken, en een
vriesvak, deur rechts draaiend. Magnetron: deur met
acrylglas, houten draaiknoppen, in de vakken kunnen
kistjes geplaatst worden (art 128518). M
 ateriaal: Berk
Fineer van echt hout, Aluminium, Acrylglas. Afmeting:
B 62 x H 103,5 x D 34 cm.
128516	
804,-

336

 odern, vriendelijk en
·m
uiterst stabiel echt ber
kenfineer met kunststof
vloerbeschermers

Alle prijzen exclusief BTW.

Wasmachine
Een ronde klepdeur met acrylglas, met aan de buitenkant een knop om te draaien. Houten wasstukken
die bij het draaien een typisch loopgeluid nabootsen.
Voorkant met wasmiddelbakje en twee draaibare houten knoppen. Materiaal: Berk Fineer van echt hout,
Aluminium, Acrylglas.
Afmeting: B 46,5 x H 56 x D 37 cm.
128513	
539,-

· rekken kunnen worden voor
zien van laden, art-nr. 128518

Kledingkast
Met draaideur, schappen en vier metalen haken.
Op de schappen is plaats voor kistjes (128518). 
Materiaal: Berk Fineer van echt hout, Aluminium,
Metaal. Afmeting: B 62 x H 103,5 x D 34) cm.
128510	
516,-

· t e combineren met commode
 it te rusten met laden
·u

Schminktafel
Met 3 acrylspiegels, waarvan 2 draaibaar, en voorzien
van ronde haken. Vier vakken waarin kistjes passen
(128518 ). Materiaal: Berk Fineer van echt hout. Afmeting: B 68 x H 93 x D 37 cm, tafelhoogte 52 cm.
128524	
723,-

Aanzecht
6 schappen + 2 gr. schappen. geschikt voor kistjes art
128518. Materiaal: Berk Fineer van echt hout. Afmeting:
B 68 x H 56 cm, D 37 cm.
128527	
431,-

Commode opzet
Voor aanrecht art nr: 128527. Met kunststof kussen,
overtrokken met polyester, afwasbaar. Kleur: geel.
Materiaal: Hout. Afmeting: B 68 x H 16 x D 45 cm.
128531	
171,-

zithoogten: 21, 26 of 31 cm

Kistjes

Stapelkrukje ‚Favorit‘
Materiaal: zuiver beuken, zitting van massief beuken.
Materiaal: Beuk Echt hout. Zithoogte 31 cm, zittingØ 32 cm.
809630	
114,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)!

Speelelementen

Set van 3 kistjes blank, geel , oranje of rood.
Materiaal: Berk Triplexplaat. Afmeting: B 14 x H 14
x D 31 cm.
128518	
125,-

Dubbelzijdig te gebruiken kruk
Zithoogten: 21, 26 of 31 cm. Dankzij de greepsleuven gemakkelijk te hanteren. Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 31 x H 31 x D 26 cm.
128635	
103,-

Stapelstoel ‚Favorit‘
Materiaal: zitting en leuning van beukenhout. Zithoogte 31 cm, -diepte 27 cm, -breedte 30 cm, stoelbreedte 36 cm.
809330	
120,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)!

Rechthoekige tafel
Tafelblad afgewerkt met duropal in beukendecor, poten massief berken. Afmeting: B 55 x H 52 x D 65 cm.
128520	
206,-

Ronde tafel
Tafelblad afgewerkt met duropal in berkendecor, poten van massief berken. Doorsnede 66 cm.
128523	H 25 cm
224,-
128530	H 52 cm
252,-

Beklede meubeltjes
A

B

C

Kleur

CW50

Jadegroen

CW10

CW01

Gemberoranje Noordsblauw

CW20

Wolkengrijs

A Fauteuil
M
 ateriaal: schuimstofkern, poten van massief beuken.
Bekleding afneembaar om gewassen te worden. Afmetingen: B 45 x H 46 x D 49 cm, zithoogte 25 cm.
128522	
346,-

B Sofa
Materiaal: schuimstofkern, poten van massief beuken. Bekleding afneembaar om gewassen te worden.
Afmeting: B 80 x H 46 x D 49 cm. Zithoogte 25 cm.
128521	
448,-

C Schommelstoel
Materiaal: schuimstofkern, poten van massief beuken. Bekleding afneembaar om gewassen te worden.
Afmeting: B 58 x H 62 x D 72 cm, zithoogte 30 cm.
128151	
434,-

Naam van de stof vermelden!

Naam van de stof vermelden!

Naam van de stof vermelden!

Zonder decoratie!
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A
dekblad van echt hout

vast
opzetstuk

uitneembare
gootsteen

kookplaten van
plexiglas met
zeefdruk

hoogwaardig
scharnier,
opent 94°

draaiknoppen

deur oven opent
naar zijkant

plank kan
verplaatst
worden

acrylglas

sokkel van
massief hout

kunststof vloerbeschermer
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Speelwoning
“Jule“
· Framedelen van de tafel en de stoelen van
massief beukenhout
· Platen en bodems van spaanplaat met
beukenfineer, beschermd met massief verlijmde
stootranden
· Legbodems in rastermaat van 3,2 cm
verstelbaar
· Kwaliteit metalen scharnieren opening 94°
· Bekleding moeilijk ontvlambaar, via rits
sluitingen afneembaar en bij 30 °C wasbaar
Losse elementen vanaf pagina 340.

Echt
berken-houtfineer
Meer daarover op p. 125
10 jaar garantie
Geproduceerd
in Duitsland

· v eel authentieke details en veel
opbergruimte

Speelelementen

B

· v oor gemakkelijk verplaatsen met
vloervriendelijke kunststof vloer
beschermers
· s poelbak indien nodig verwisselbaar

A Keukenlijn ‘Jule‘
Ook als de groepsruimte niet zo groot is, vindt u altijd een
plaatsje voor de tweedelige compacte keuken. Deze bestaat
uit een fornuis, oven met deur, gootsteen van kunststof
en een opzetkast voor vaatwerk. Met kraan en knoppen.
Volledige afmetingen: B 108,5 x H 98 x D 35,5 cm.
128835	
948,-
128845	Reservegootsteen, grijs, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128846	Reservekraan
39,-

· s tevig echt beukenhoutfineer
· s timuleert sociale vaardigheden en
persoonlijkheidsvorming door fanta
sierijke rollenspellen

B Compacte keuken ‚Jule‘
Deze past ook in de kleinste groepsruimte. Hij bestaat uit
een fornuis, oven met deur, gootsteen van kunststof en een
kraan.
Volledige afmetingen: B 108,5 x H 56 x D 35,5 cm.
128840	Compacte keuken ‘Jule‘
592,-
128845	Reservegootsteen, grijs, 
B 35,5 x H 9 x D 25 cm
28,-
128846	Reservekraan
39,-

Zonder decoratie!
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Losse elementen
A

B
Kleur

CW50

CW10

CW01

CW20

Jadegroen Gemberoranje Noordsblauw Wolkengrijs

A Gestoffeerde zit-slaapbank
Gezellige zitbank met 2 rugkussens. Afmetingen: ca.
B 128 x H 36,5 x D 65,5 cm. Zithoogte ca. 24 cm.
Bekleding schuim 8 cm dik. Bekledingen afneembaar
en wasbaar.
128823	
574,-

B Stoel gestoffeerde
Maten: B 48,5 x H 47 x D 43 cm. Zithoogte met kussen 24 cm. Bekleding schuim 4 cm dik. Bekledingen
afneembaar en wasbaar.
128822	
270,-

Naam van de stof vermelden!

Naam van de stof vermelden!

Salontafel
Materiaal: massief beuken. Afmetingen: B 55 x H 36
x D 55 cm.
128067	
224,-

Ronde tafel
Materiaal: massief beuken. Afmetingen: Ø 65 cm,
hoogte 52 cm.
128066	
229,-

Woonkamer ‚Jule‘
Bestaat uit een bankstel, tafeltje en twee fauteuils.
Let op: De complete unit is alleen verkrijgbaar in jade
groen. 
128841	
1206,-

Stapelkrukje ‚Favorit‘
Materiaal: zuiver beuken, zitting van massief beuken.
Materiaal: Beuk Echt hout. Zithoogte 31 cm, zittingØ 32 cm.
809630	
114,-
Soort vloerbeschermer vermelden (p. 65)!

Stoel, stapelbaar
Met ingeperste kunststofglijders. Materiaal: Beuk.
Stoelbreedte 33,5 cm, stoelhoogte 55 cm, zithoogte
30 cm, stoeldiepte 31,5 cm.
128060	
144,-

Commodeopzet + aankleedkussen
Aankleedkussen van schuimstof met afneembaar
wasbaar katoenen overtrek (zie technische gegevens).
Voor commode nr. 128812. Maten: B 66 x H 16 x D
43,5 cm.
128811	
178,-
Naam van de stof vermelden!
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Commode
Met 1 legplank. 
Maten: B 66 x H 56 x D 35,5 cm.
128812	

282,-

· k ookplaten van
plexiglas

Fornuis
Draaibare bedieningsknoppen, ovendeur met acrylglas en brede houten grijplijst. 1 Houten legplank als
‚bakplaat‘. Materiaal: Beuk. Maten: B 45 x H 56 x D
35,5 cm.
128814	
328,-

· met vriesvak

Afwasbak met vaat spoeler
Met dubbele deur, kunststof spoelbakelement over de
hele breedte, afneembare houtarmatuur. knoppen en
handdoekhouder binnenin aan de deur. 
Materiaal: Beuk. Afmetingen: B 67 x H 56,5 x D 35,5.
128815	
431,-
128847	Reservespoelbak, grijs
45,-
128846	Reservekraan
39,-

Koelkast
Met ‚vriesvak‘! Deur met aanslag links. 
Materiaal: Beuk.
Afmetingen: B 45 x H 56 x D 35,5 cm.
128817	

362,-

Aanrecht met serviesrek

Onderkast met 1 plank. Serviesrek met art.nr. 128810.
In het rek past de doos voor het rek (art.nr. 128829)
(gelieve afzonderlijk te bestellen). 
Materiaal: Beuk. Maten: B 66 x H 96 x D 35,5 cm.
128813	
424,-

Garderobekast
1 Kleding stang en 1 legplank.
Materiaal: Beuk. Maten: B 66 x H 98 x D 35,5 cm.
128818	
378,-

Kaptafel
Spiegel met twee draaibare zijkanten met veiligheidsglas. De spiegelopbouw is met de onderkast
verbonden. Materiaal: Beuk. Maten: B 66 x H 104
x D 43,5 cm.
128819	
516,-

Meer over het huishouden
op p. 352.
· met wasmiddellade
· draaiknoppen
· draaibare trommel
·m
 aakt geluid als een
echte wasmachine

· in hoogte verstelbaar
· plaatsbesparend
opvouwbaar

Houten strijkplank met strijkijzer

De strijkplank kan aangepast worden aan de lengte van het kind. Het strijkijzer past perfect op het
daarvoor bestemde plaatsingsoppervlak. Materiaal:
hout. Afmetingen: L 80 x B 22 x H 62 cm. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.
408737	2-delig
87,-

Wasmachine
Kijkraam van acrylglas, Ø ca. 30 cm.
Buitenraam met greep om te draaien.
Tussen de beide acrylplaten bewegen
gekleurde kralen die door de draaibeweging het typische wasmachinegeluid
nabootsen. Paneel met kleine ‚waspoederlade‘ en 2 bedieningsknoppen.
Materiaal: Beuk. Afmetingen: B 45 x H
56 x D 35,5 cm.
128820	
362,-

Zonder decoratie!
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Speelelementen

· draaibare zijspiegels

Prijsbewust
alternatief

Compacte kinderwoning
Geproduceerd in
een werkplaats
voor mensen met
een handicap

C
B
A

D

A


E

B Aanrecht
Met 2 fornuisplaten, 3 draaibare knoppen, een uitneem- Met uitneembare spoelbak van metaal, ingefreesde
bare bakplaat en een vaste bodem. De deur met ma- groeven als afdruipvlak en 2 vakken achter de rechts
gneetaanslag en een ruit van acrylglas kan naar opzij aangeslagen deur met magneetaanslag. M
 ateriaal: Masgeopend worden. Materiaal: Massief beuken, geolied. sief beuken, geolied. Afmetingen: B36 x H 54 /73 (incl.
Afmetingen: B 36 x H 54 x D 30 cm.
waterkraan) x D 30 cm.
128420	
306,- 128410	
306,-
Fornuis

F

C Hoge kast met magnetron
Met draaibaar plateau. Het geheim is de handkruk onder de magnetron. De magnetron heeft bovendien een
deur van acrylglas en draaibare knoppen. De kast met 2
legplanken achter de links aangeslagen deur en 2 opbergvakken biedt veel ruimte M
 ateriaal: Massief beuken,
geolied. Afmetingen: B 36 x H 84 x D 30 cm.
128440	
386,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

E Keukenblok
Met uitneembare gootsteen van metaal en groeven als
afdruipvlak, daaronder 2 vakken, 1 uitneembare plank,
deur met aanslag links (handgreep rechts) en magneD
 Wasmachine
Met uittrekbaar waspoedervakje, draaiknop en deur met etsluiting. Rechts 2 kookplaten en 2 draaiknoppen, daa ateriaal: massief beukenhout, geolied.
magneetaanslag. Materiaal: Massief beuken, geolied. ronder 2 vakken. M
Afmetingen: B 54 x H 54 x D 30 cm.
Afmetingen: B 36 x H 54 x D 30 cm.
128430	
360,- 128455	
440,-
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F Koelkast
M
 et 2 vakken, 1 ijsvak (deur met magneet en handgreep),
klein rek aan de binnenkant van de deur. Binnenkant van
de deur met aanslag rechts (handgreep links) en magneetsluiting. Materiaal: massief beukenhout, geolied.
Afmetingen: B 36 x H 54 x D 30 cm.
128450	
314,-

De extra veiligheid
voor crèchekinderen
Kinderen willen en hoeven niet met handschoentjes aangepakt worden. Toch zijn er een aantal ervaringen die we hen
kunnen besparen: van scherpe hoeken en randen. Daarom minimaliseren we het risico op letsel bij meubels in de speelwoning door de hoeken en randen af te ronden in een straal van 5 mm.

grote, gemakkelijke
knoppen, draaibaar

stabiel keukenblok van
echt berkenhout

uitsparingen om
aan op te trekken
en vast te houden

Veiligheidskeukenblok ‚voor peuters‘
Met ingefreesde fornuisplaat en een niet uitneembare
spoelbak. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 60 x
H 40 x D 34 cm. Totale hoogte: 46 cm.
128541	
362,-

Speelelementen

Peuterhoogte 40 cm

hoeken met
veiligheidsradius
5 mm

fornuis niet openklapbaar
= geen inklemmen

Veiligheidsmeubelen voor crèches

vanaf p. 132.

Zonder decoratie!
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Spannende speelwerelden
A

· Speelobject en
boekenkast in één
· rondom bespeelbaar
· hoog stimulerend karakter
vanwege de echte bestuurderscabine met stuur
· inclusief 2 uitneembare
kasten op wieltjes

B

A Boekentruck
D
 e aantrekkelijke boekentruck spreekt zowel boekenwurmen als vrachtwagenfans aan. En wie beide is, kan eerst
spelen en dan een spannend boek meenemen om zich
in te verliezen. Gelukkig heeft de boekentruck heel veel
ruimte, niet alleen voor boeken, maar ook voor spellen
en speelgoed. Op 6 planken kunt u alles overzichtelijk en
binnen handbereik opbergen en sorteren. 
Materiaal: berken multiplex, PU, kunststof kunstleer;
kussenbank met schuimstofvulling en kunstleren bekleding. Afmetingen: L 164,5 x B109,3 x H 150,57 cm.
Levering in delen en inclusief bevestigingsinstructies.
367791	
1536,-
B Speelobject ‚Burcht‘
O
 m deze burcht te veroveren, moeten de moderne ridders
en jonkvrouwen eigenlijk alleen maar kunnen kruipen.
Wie al trappen kan lopen, is nog vlugger in de toren
en …roetsj… met de glijbaan weer op het burchtplein
aangekomen. Daar is aan beide kanten van de burcht ook
van alles te ontdekken: de burchtpoort om doorheen te
kruipen of je te verstoppen, ingefreesde motoriekspiralen
met schuifelementen en grappige dierenapplicaties. Trap
met leuningen aan beide zijden. 
Materiaal: berkenhout, deels in kleur gebeitst, torendak
van textiel. Leeftijd: vanaf 1 jaar. Podiumhoogte: 52 cm.
Totale hoogte: 167 cm. Benodigde ruimte: 73 x 230 cm.
Montagekosten op aanvraag.
120509	
3133,-

C
· v oor maximaal
6 kinderen

Voorzijde
Achterkant

344
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C Speelauto
Tot 6 kinderen kunnen plaatsnemen in deze speelauto.
De bestuurder kan aan het stuur draaien, van versnelling
wisselen, op een (houten) knop drukken en in de kleine
achteruitkijkspiegel kijken, die aan de voorkant is aangebracht. L evering in elementen inclusief montagehandleiding. Materiaal: Berk Triplexplaat, MDF (rood geverfd).
Afmetingen: B 113 x H 55 x D 74 cm.
120507	
627,-

· voor maximaal
6 kinderen
· met stuurwiel, anker
en geheime verstopplaats

D

Roer

D Speelboot
Voor maximaal 6 kinderen. Met anker en roer. Onder de
bank is een lade waar schatten verstopt kunnen worden.
De loopplank kan aan de achter- of zijkant gehangen
worden. Levering in elementen inclusief montagehandleiding. Materiaal: berkenhout fineer. Afmetingen: B 156
x H 95 (zonder mast) x D 78 cm, masthoogte 135 cm.
120506	
1054,-

Luik

E
Speelelementen

Geheime
verstopplaats!

Roer

E Speelobject ‚Schip‘
Zo dadelijk gooien we de trossen los! De mannen zoeken
net hun plaatsje op. De kapitein staat al aan het roer.
De lichtmatrozen klimmen al door het luik naar boven.
Maar goed dat ze op het schuine vlak houvast hebben
aan de greep- en traplijsten. Wie al vast een beetje aan
de zeegang wil wennen, kan ook de golftrap opklimmen.
Berkenhout, deels in kleur gebeitst. Leeftijd: vanaf 1 jaar.
Podiumhoogte: 52 cm. Hoogte borstwering: 62 cm. Totale hoogte: 215 cm. Benodigde ruimte: 222 x 87 cm.
Montagekosten op aanvraag.
120511	
4827,-

Zonder decoratie!
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A

D
C

Stabiel
Houten staander in de wand
zetten en vastschroeven.

Flexibele speelhuiselementen

A Hek met struiken
Bestaande uit een 1 hek en 2 struiken.
Materiaal: berkenhout.
Afmetingen: B 92 x H 58 x D 40 cm.
128310	
390,-

B Huis met deur en struiken
Bestaande uit: 1 huis met deur en raam
incl. gordijnstang met gordijn en 2 strui ateriaal: berkenhout. Afmetingen:
ken. M
B 120 x H 120,4 x D 50 cm.
128320	
546,-
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C Huis met deur en boom
Bestaande uit: 1 huis met deur en raam
incl. gordijnstang met gordijn, 1 struik
en 1 boom. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 120 x D 50 cm, huis 120,4
cm hoog, boom 149,4 cm hoog.
128325	
723,-

D Huis met ramen en struiken
Bestaande uit: 1 huis met ramen incl.
vensterbank, 1 gordijnstang met gordijn
en 2 struiken. M
 ateriaal: berkenhout. Afmetingen: B 120 x H 120,4 x D 50 cm,
vensterbank 24 cm diep.
128330	
539,-

E

· met uitschuifbaar
rolplatform incl. trap
· ruimtebesparend
inschuifbaar

E Podium-speellandschap
Met uittrekbaar rolpodium. Het past precies in het grote podium en neemt dus geen extra ruimte in beslag,
maar zorgt wel voor meer speelplezier. Het uitgetrokken
podium kan als trapje worden gebruikt en de helling is de
perfecte racebaan voor bijv.auto‘s. Door het gewicht van
de kinderen wordt een veermechanisme geactiveerd, zodat het podium niet kan wegrollen. De golvende randen
simuleren een landschap en de blauw geaccentueerde
vakken fungeren als ‚meren‘ of ‚vijvers‘. Materiaal: Zuiver
beuken. Afmetingen: B 78 (uitgetrokken: 118,5) x H 30,4
x D 78 cm. Leeftijd: vanaf 1,5 jaar.
470150	
1011,-

F

·b
 innenkant van stevige schuimstof
·m
 et afneembare en afwasbare kunstleren
bekleding

F Zit- en speelslang
De slang nodigt uit om (op) te zitten leuke speelavonturen mee te beleven. Er is altijd overzicht, op of onder
de slang. Materiaal: schuimstof RG 24/40 met kunstleren bekleding (met rits). Kleuren: groen, limoengroen,
mango-oranje. Afmetingen: L 280 x B 30 cm, kophoogte
90 cm, staart 51 cm hoog.
024672	
702,-

G

G Speelkist
Om te spelen, op te bergen en te ontspannen. Deze kist
is goed voor alles. Tijdens het gebruikt, ontwikkelt zich
in het spel. Materiaal: kern van schuimstof RG 28/70,
dikte 5 cm; kunstleren bekleding met klittenband en dus
afneembaar (kleur: Caribisch blauw); onderkant met
antislipmateriaal. Afmetingen: B 80 x H 35 x D 60 cm.
117171	
293,-

·b
 innenkant van stevige schuimstof
·a
 fneembare, afwasbare kunstleren bekleding
 nderkant met antislipmateriaal
·o

Zonder decoratie!
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Speelelementen

78 cm

Gezellige verstopplek
Ontwikkeling en ontwerp van

A
· Zitplaats en terugtrekruimte in een
· Met acrylstrip voor mooi lichtspel
· Uitgefreesde openingen voor
optimale luchtcirculatie

B

A Terugtrekruimte Kist
Kinderen kunnen zich in de kist terugtrekken en
zelf bepalen of ze het schuifdeurtje dicht doen
of niet. Een mat voor in de kist kan afzonderlijk
besteld worden. M
 ateriaal: echt berkenhout, acrylglas, deur van schuimstof met kunstleer, varengroen (K052). Afmetingen: B 140 x H 50 x D 60 cm.
341217	
712,-
341240	Mat voor terugtrekruimte
98,-
Kleur van het kunstleer vermelden (p. 486)!

B Knuffelgrot
Een plaats om te dromen, in boekjes te kijken, zich
af te zonderen en geheimen uit te wisselen ... In de
knuffelgrot is het gewoonweg gezellig. De bogen
kunnen met bloemenguirlandes, doeken of lichtjes
versierd worden. De mat maakt de grot helemaal af
(gelieve afzonderlijk te bestellen). Materiaal: echt
berkenhout, dak van 100 % katoen, Trevira CS, wit,
moeilijk ontvlambaar. Afmetingen: B 215 x H 147,5
x D 153 cm.
111245	
1263,-
056154	Mat voor knuffelgrot, 2 stuks, 
B 100 x H 2,5 x D 150 cm
314,-
Kleur van het kunstleer vermelden (p. 486)!

C

C Een oergezellig plekje
... om weg te kruipen, je te verstoppen, terug te
trekken… Het holletje is zelfs groot genoeg om
daarin het middagslaapje te doen. Het klitbandgordijn beschermt tegen nieuwsgierige blikken.
Twee patrijspoorten in het dak zorgen voor voldoende licht. M
 ateriaal: berkenhout, lichtdoorlatende
textielmix, acrylramen. Afmetingen: B 100 x H 59
x D 70 cm.
110910	Peuterholletje
470,-
098299	Passende mat, kleur: blauw
140,-
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Ontwikkeling en ontwerp van

· Variabele vormgevingsmogelijkheden
door gordijn
· Muurkussen met klittenband

Speelelementen

· Prettige zithoogte

Terugtrekruimte Baldakijn
Een gezellig hoekje om je terug te trekken, te ontspannen en uit te rusten. Het met bladeren aangeklede baldakijn kan afgemaakt worden met een
transparant gordijn. Dit beschermt tegen nieuwsgierige blikken en wie binnen zit, kan ongestoord de
omgeving observeren. Baldakijn en gordijn worden
beide meegeleverd. Ze zijn uitgevoerd met klittenband en kunnen naar wens aan de ruimte bevestigd
worden. Materiaal: echt berkenhout, kussen van
schuimstofvulling met afwasbare kunstleren bekleding, stoffen onderdelen afneembaar en wassen met
de hand. Afmetingen: lengte lange kanten, 5 cm, H
140 cm; kussendoorsnee 92,5 cm, H 20 cm.
341218	
1206,-

3 bijpassende k
 leuren
bekleding

Baldakijn zonder
transparant gordijn

Zonder decoratie!

Afneembare
stoffen bladeren
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Verplaatsbare verkleedkasten
Inhangelementen
vanaf p. 269.

A

B
· flexibel inzetbaar
· textielbox kan afgenomen en gewassen worden
· met 4 wieltjes met rem

C

·g
 eschikt voor rollenspellen of
als gewone garderobe

· zijuitfrezingen voor
inhangelementen

 ovenplank met acrylrand
·b

 obiel dankzij 4 wielen
·m

· v oor kostuums,
hoeden en
meer

· veel opbergruimte

A Garderobe in berken
Een kledingstang, een schoenenschap en vijf vakken voor alles wat bij
een verkleedpartij hoort. Voor nóg meer bergruimte kunnen aan de
smalle zijden meerdere move-upp-hangelementen in de 12 uitfrezingen worden gehangen. Met veiligheidsspiegel, 1 vaste en 3 losse legbodems, met boven een opstaande rand van acryl en een roosterschap, met
4 wielen, 2 daarvan vastzetbaar. Passende materiaalkasten pagina 209.
Materiaal: zuiver berken. Afmetingen: B 100 x H 139 x D 58 cm.
Vak-binnenmaten: B 37 x H 20 x D 58 cm.
128017	
1171,-
Materiaalbakken afzonderlijk bestellen (p.145) !

B Verkleedkist
Bij het verkleden steeds binnen handbereik is deze mobiele verkleedkist. Aan de houten stang en de 4 haken opzij hangen de kostuums
netjes op een rij en in de textielbox met de 3 opgestikte vakken zijn
doeken, mutsen en andere benodigdheden snel netjes opgeruimd. De
textielbox met klitband kan verwijderd en op 30° C gewassen worden.
Met 4 vastzetwieltjes. M
 ateriaal: berkenhout; textielbox: katoen-materiaalmix. Afmetingen: B 80 x H 120 x D 41 cm.
128135	
505,-
C Raamkist
Op zijn 4 wieltjes, waarvan 2 geremd, is hij snel ter plekke bij elk
rollen- en verkleedspel. Materiaal: berkenhout; 5 mm dik acrylglas.
Afmetingen: B 50 x H 49 x D 50 cm.
457069	
306,-
D Garderobe of schatkist voor het rollenspel
Hier verandert Jonas in een tovenaar en Lena in een prinses. De verplaatsbare kast op vier wielen staat altijd klaar voor een toneelstukje
of rollenspel, maar kan even gemakkelijk als ‚gewone‘ garderobe worden gebruikt. Erg handig voor kleine rekwisieten: de afklitbare achterwand met netvakken. Met spiegel aan de kopse zijde, kledingstang en
4 legbodems. Materiaal: beukenfineer, achterwand van outdoorstof
(100 % polyester) en netmateriaal. Afmetingen: B 100 x H 138,5 x D
50 cm. Binnenmaten: B 35,8 x H 20,6 x T 50 cm.
128016	Rollenspelgarderobe
700,-

D
· veel opbergruimte
· met veiligheidsspiegel
·a
 chterwand vast te zetten met
klittenband en mesh-vakken
voor kleine spullen
 ok bruikbaar in de garderobe
·o
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Materiaalbakken Art-nr. 509380 afzonderlijk bestellen (p. 168)!
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Stoelbekleding & Hesjes
Ontwikkeling en ontwerp van

E

G

Ontwikkeling en ontwerp van

·7
 vesten voor
hulpdiensten

Speelelementen

· met reflecterende
stroken en klittenbandsluitingen
· v oor kinderen van
3-7 jaar - afhankelijk
van lichaamslengte

F

Stoelbekledingsets
Deze stoelbekleding maakt van een normale stoel een leuk rekwisiet voor rollenspellen. De materialen kunnen dankzij het klittenband makkelijk op de stoelen
aangebracht worden en weer afgenomen worden. 

E 143230	Brandweer (inhoud: 4 wielen, 1 stuur met claxon, 1 spoel, 
1 slang, 1 vlam, instructies)

114,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden. Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

F 090586	Paard, (inhoud: 2 wagenwielen, 4 hoeven, 1 zadel, 
1 paardenkop met manen, instructies)

87,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden. Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

G Hesjesset ‘Noodhulpdiensten’
M
 et de hulpverlenersvesten komen kleine helden in spe in afwisselende rollen zoals
eerstehulparts of brandweerman. De hoogwaardig gemaakte hesjes zijn dankzij de
reflecterende strepen heel au-thentiek. Inhoud: 1 vest voor eerstehulparts, 1 voor
bouwvakker en 1 voor rampenbestrijding; 2 politieves-ten (1 x groen, 1 x blauw),
2 brandweervesten (1 x rood, 1 x zwart). Materiaal: 100% polyester Leeftijd: 3 - 7
jaar.
058340	7-delig
60,-

Zonder decoratie!
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Voor huishoudelijke professionals

C

A Houten wasrek
Stabiele inklapbare constructie met kunststof
vloerbeschermers. Een afstandsring beschermt
kinderhanden tegen beknelling. Materiaal:
natuurlijk gelakt massief beukenhout bekleed
met katoenen touw. Afmetingen: uitgeklapt ca.
B 60 x H 57 x D 32 cm; ingeklapt B max. 20 x
H 57 x D 32 cm.
045740	
67,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

B Wasmachine
Een ronde klepdeur met acrylglas, met aan de
buitenkant een knop om te draaien. Houten
wasstukken die bij het draaien een typisch
loopgeluid nabootsen. Voorkant met wasmiddelbakje en twee draaibare houten knoppen.
Materiaal: Berk Fineer van echt hout, Aluminium, Acrylglas. Afmeting: B 46,5 x H 56 x D
37 cm.
128513	
539,-

B
A

C Bezemstandaard, compleet

Hier zijn veel schoonmaakhulpmiddelen ruimtebesparend en binnen handbereik opgeborgen:
2 straatbezems, 2 huisbezems, 1 schrobber,
2 stoffers, 2 stofblikken, 2 emmers (1 x rood,
 ateriaal: hout. Afmetingen: onder1 x blauw). M
plaat: ca. 44 x 38 cm, H 100 cm.
045842	12-delig
247,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

C

E

· Bezem met natuurlijke haarvezels, schepjes en emmer
geëmailleerd

· plaatsbesparend
opvouwbaar

D Straatbezemset
Kinderbezem met ca. 7 cm lange kunststof vezels. Materiaal: hout, kunststof. Afmetingen: B
44 x L 80 cm. Kleur volgens voorraad.
045844	3-delig
27,-

· in hoogte verstelbaar

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

E Houten strijkplank met strijkijzer
De strijkplank kan aangepast worden aan de
lengte van het kind. Het strijkijzer past perfect
op het daarvoor bestemde plaatsingsoppervlak.
Materiaal: hout. Afmetingen: L 80 x B 22 x H
62 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
408737	2-delig
87,-

F Knijpers
Houden notities, foto‘s, vouchers en nog veel
meer goed vast. Materiaal: dennenhout. Afmetingen: 4,5 x 0,8 cm.
045788	100 stuck
20,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

NIEUW!

D
G
· gemaakt van
duurzame
materialen

G Schoonmaakset
Met deze liefdevol vormgegeven set zijn de
allerkleinsten al klaar voor de voorjaarsschoonmaak. Het schoonmaakgereedschap heeft het
perfecte formaat en verdwijnt na het werk ruimtebesparend in de emmer. Inhoud: 1 emmer,
1 raamwisser, 1 bezem, 1 stofblik, 1 spuitfles.
Materiaal: metaal, natuurlijke materialen,
kunststof, hout. Afmetingen ter vergelijking:
emmer Ø 12 cm, h 8 cm. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
409159	5-delig
49,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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Alle prijzen exclusief BTW.

Winkeltje

NIEUW!
· Ontwikkeld voor gezamenlijk
spelen van meerdere kinderen
· Zwenkbare, rondom
bespeelbare toonbank
· Gevarieerde opbouwmogelijkheden
· s tabiel, hoogwaardige
kwaliteit
· Dankzij afmetingen
kan worden gespeeld
met echte levensmiddelen

plaatsbesparend
inklapbaar

Winkeltje

Deze mooie winkel presenteert uitnodigend en
overzichtelijk zijn aanbod. Er is veel schapruimte
en schuine schappen met opstaande randen in
de toonbank. Dankzij de dubbel uitzwenkbare
toonbank kan de opbouw aan de beschikbare
ruimte worden aangepast. Als de juiste positie
is gevonden, kan de toonbank worden vastgezet
met de 4 wieltjes met rem tot de boel omgebouwd moet worden voor het volgende spel.
Hij heeft een hoogte van 67 cm en kan worden
belast met 50 kg. Opmerking: de wieltjes zijn
alleen geschikt voor harde ondergrond. Levering in delen inclusief bevestigingsinstructies en
montagemateriaal voor bevestiging aan de muur. Materiaal: spaanplaat decor; berken decor.
Afmetingen: B 105 x H 140 x D 31 cm. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.
395518	
624,Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

afbeelding van de aflegvlakken afwijkend

Postkantoor

Speelelementen

Een veelzijdige kunstenaar

Tafel

Poppentheater
Rollenspelkoffer
Een echte veelzijdige kunstenaar. Vandaag is de
rollenspelkoffer een poppenkast, morgen een
winkel, de kassa bij bioscoop, een postkantoor
of een bank. De opklapbare zijpanelen kunnen
ook als tafel gebruikt worden en zijn eenvoudig
te verschuiven op een rails. Zonder decoratiematerialen. Materiaal: onbehandeld dennenhout,
vullingen met multiplex Afmetingen: L 66 x B
22 x H 55 cm Gewicht: 5 kg.
698847	
199,-

Zonder decoratie!
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Ik ga boodschappen doen
Vandaag spelen we
poppentheater

A

Oven met beschrijfbare
magneetdeur

A Kiosk en poppentheater
Hier kan je in elke rol kruipen: aan het fornuis, in de winkel of op het podium.
Bedrukte kookplaten, een oven met een magnetische deur waarop geschreven
kan worden en draaiknoppen, een schuifgordijn en het grote schoolbord bieden
gevarieerde speelmogelijkheden. Levering in dele, inclusief afgebeelde opbouwinstructies, maar zonder inhoud. M
 ateriaal: berken, textiel. Afmetingen: L 117
x B 68 x H 128 cm; werkhoogte fornuis/toonbank/podium: 61 cm. Vanaf: 3 jaar.
329308	
314,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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Alle prijzen exclusief BTW.

· plaatsbesparende
2-in-1-combinatie
· hoge speelwaarde
· v eel opbergruimte
voor speelaccessoires

Speelhuis of winkeltje
B
Zeer stevig door
stabiele houtverbinding

Extra dik rond hout

Vast gezette
planken

D

· voor iedere
deuropening
· kinderlijk eenvoudig
opbouwen

E

Veelzijdig inzetbaar

B Droombogen / speelhuis
K
 inderen willen een eigen gebied hebben, waarin ze zich ook eens
terug kunnen trekken, om uit te rusten of te dromen. Twee opstellingen met 2 gebogen daken en zie er ontstaat een geweldig
sprookjeshuis voor de kleintjes. En niet alleen dat met een paar
handgrepen wordt het speelhuis een marktkraam, een poppentheater, of zonder doeken, een mooi schappen meubel. Verwijdert
men de bovenste schap dan krijg je met de winkel-inzet een echte
kleine Emma-winkel. Twee speelopstellingen van elzeboom, geolied, zeer stabiel en vast. Afmetingen: B 148 x H 127 x D 78,5 cm.
038439	
568,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

Speeldoeken
Ter aankleding en om de speelhuizen langer te maken. 
Van katoen, wasbaar bij 60 graden. Maten: 250 x 150 cm.

C
D

038449	blauw
054754	groen

43,-
43,-

E HABA-deurtheater
Het deurtheater is in een handomdraai opgebouwd. Men hoeft
slechts de telescoopstang in een deurframe te spannen en de
voorstelling kan beginnen! Zeer geraffineerd! Door een ‚tovergat‘
kunnen de poppen naar buiten kijken en het publiek hun eigen
kleine geheimpjes vertellen. Materiaal: hout, kunststof, metaal,
polyester. Wassen op 30 °C op fijne was. Afmetingen: L 170 x
B 78 cm.
107281	
69,-

Zonder decoratie!
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Speelelementen

C

XXL-speelwerelden
om te combineren
Ridderburcht en sprookjeskasteel

Ontwikkeling en ontwerp van

· ontwikkeld voor gezamenlijk
spelen in de groep
· rondom bespeelbaar
· voorgemonteerde, vrijstaande afzonderlijke elementen
voor veelzijdige opbouwvarianten
· s tabiel, hoogwaardige
kwaliteit
·	Ridderburcht en slot kunnen
met elkaar worden gecombineerd

Voor deze opbouw zijn de
ridderburcht, art.nr. 109160, en
het slot, art.nr. 145028,
met elkaar gecombineerd.

A
A Ridderburcht

B

De burchtelementen kunnen telkens opnieuw worden gemonteerd. Omdat ze allemaal op zichzelf staan,
kunnen ze ook afzonderlijk worden opgesteld. Ingewerkte wandelpaden, nissen, poortbogen, stallen, enz.
bieden talrijke podia voor middeleeuwse ridderspellen.
Inhoud: 1 grote en 3 kleine torens, 3 grote en 2 kleine
stadsmuren, 1 ophaalbrug. Materiaal: berken-triplexhout, 3 - 8 mm dik. Afmetingen: grote toren L 33 x
B 33 x H 44 cm, grote stadsmuur L 50 x H 21 x D 17
cm, kleine stadsmuur 17 x 17 cm, H 21 cm. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.
109160	10-delig
313,-

· v an PVC-vrij materiaal
·o
 nderscheide met het
“Speelgoed”-keurmerkl

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

028901	Uitbreidingsset Muur, 4-delig 
(2 kleine en 2 grote muren)

114,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

B Ridder figurenset

Inhoud: 2 paarden, 2 ridders, 2 zwaardvechters,
2 prinsen. Materiaal: Kunststof, met de hand beschilderd. Hoogte van de figuren: ca. 10 cm. Leeftijd: vanaf
3 jaar. De samenstelling van de set kan bij de leverancier iets variëren en van de afbeelding afwijken.
341207	8-delig
87,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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Alle prijzen exclusief BTW.

Speelelementen

C
C Kasteel Sprookjeswereld
Deze sprookjeswereld kan er elke dag anders uitzien.
Het royale kasteelterras, de balzaal en de prinsessentoren zijn een fantasierijk decor voor allerlei sprookjesfiguren. Inhoud: 1 portaal, 1 grote en 1 kleine prinsessentoren, 1 kasteelterras, 1 balzaal, 1 muurhoek,
1 kleine muur, 1 vlag. Materiaal: beukenfineerplaat,
9 mm dik. Maten ter vergelijking: grote toren 27 x 27
cm, H 50 cm.
145028	8-delig
270,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine
onderdelen. Verstikkingsgevaar.

028901	Uitbreidingsset Muur, 4-delig 
(2 kleine en 2 grote muren)

114,-

D

·g
 edetailleerd met de hand
beschilderd

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

D Fantasy figurenset
Met deze set kunnen kinderen in de wereld van de
feeën, draken, tovenaars en fabelwezens duiken, verhalen naspelen en eigen verhalen bedenken. Inhoud:
Fee Laina, Phoenix, eenhoornstoet, eenhoornhengst,
eenhoornveulen, vliegende draak (turquoise), draak
met 2 koppen (zwart), tovenaar alfarine. Materiaal:
kunststof. Afmetingen ter vergelijking: Tovenaar Alfarinn H ca. 11,5 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar. De samenstelling van de set kan bij de leverancier iets variëren
en van de afbeelding afwijken.
393336	8-delig
80,-

Zonder decoratie!
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A

Helikopterlandingsplaats

Dakluik

C

Ontwikkeling en ontwerp van

· ontwikkeld voor het gemeenschappelijke spel in de groep
· van beide zijden bespeelbaar
· eenvoudig opstellen,
inrichten en spelen
· hoogwaardig afgewerkt
· s timuleert creativiteit,
communicatie, spraakbegrip

A Brandweerkazerne met meubilair

B Brandweermensen
· Buigbare poppen in
brandweerpak

358

Alle prijzen exclusief BTW.

C Brandweerwagen

Tuut-tuut,
de brandweer komt
eraan!
A Brandweerkazerne, compleet
De brandweerkazerne bestaat uit een groot gebouw met twee verdiepingen en een
toren die afzonderlijk kunnen worden bespeeld of in elkaar geschoven. Net als in een
echte brandweerkazerne is er hier een stang voor brandweermannen, een alarmbel en natuurlijk ook een grote, signaalrode garagedeur om de brandweerwagen te
openen, waarachter (art.nr. 376514) geparkeerd kan worden. Er is zelfs een helikopterlandingsplaats op de toren voor noodsituaties. De bijpassende meubels voor de
verblijfsruimte zijn er ook meteen bij: 2 bedden, 1 ladekast met schuifdeur, 1 tafel,
3 stoelen. Materiaal: berken multiplex. Afmetingen: brandweerkazerne L 58 x B 65 x
H 57,7 cm; ladekast L 17,3 x H 7 x D 7 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
367489	
319,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

B Brandweermensen
Inhoud: 1 bevelvoerder, 3 brandweermensen, 2 bijlen, 2 walkietalkies, 1 brandblusser,
1 zuurstofunit en 1 mondstuk. Materiaal: katoen, hout. Afmetingen: brandweermensen 14 cm. Vanaf: 3 jaar.
376513	11-delig
60,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

C Brandweerwagen
Brandweerwagen met ruimte voor losse accessoires en het korps. Inclusief slang en 2
aansluitslangen. Materiaal: MDF. Afmetingen: L 45 x B 18,5 x H 20,5 cm Vanaf: 3 jaar.
376514	
100,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

D PLAYMOBIL® City Action brandweerladdervoertuig
De brandweer is dankzij de sirene en het zwaailicht niet over het hoofd te zien en
altijd te horen. Binnen een mum van tijd zijn ze met de uitschuifbare ladder op de plek
van bestemming. In de be-stuurderscabine is plaats voor maximaal vier figuren. Voor
de licht- en geluidsmodule zijn twee microbatterijen van 1,5 V nodig (afzonderlijk
bestellen). Geluid en knipperlicht kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld. Inhoud:
1 brandweerladdervoertuig, 1 brandweervrouw, 2 brandweermannen, 1 radiotoestel,
1 kor-te bijl, 1 lange bijl, 1 brandblusser, 1 zaklamp, 1 bezem, 1 schop, 1 blusslang,
1 stroomaggregaat, 1 drukventilator, 3 pylonen, 3 brandweerhelmen met vizier,
1 brandweerborstpantser, 3 paar hand-schoenen. Materiaal: kunststof. Afmetingen:
L 39 x B 13 x H 17 cm. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
181312	27 delen
94,-

B

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

11,-

E PLAYMOBIL® City Action brandweertruck
M
 et een lier, blusschuimkanon, blauw licht en sirene is de brandweertruck voorbereid
voor allerlei situaties. In de bestuurderscabine zitten twee figuren. Geluid en knipperlicht kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld. Er zijn twee sirenes. Voor de licht- en
geluidsmodule is een microbatterij van 1,5 V nodig (afzonderlijk bestellen). Inhoud:
1 brandweertruck, 1 brandweerman, 1 portofoon, 1 schep, 1 brandplatform, 1 korte
bijl, 1 lange bijl, 2 houders, 1 muts. Materiaal: kunststof. Afmetingen: L 26 x B 12 x
H 17 cm. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
181315	9 delen
57,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

648237	1,5-V-microbatterijen (AAA), 20 stuks

D Brandweerladdervoertuig
·m
 et licht- en geluidsmodule
op batterijen

NIEUW!

E Brandweertruck

11,-

NIEUW!

·m
 et licht- en geluidsmodule
op batterijen

Zonder decoratie!
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Speelelementen

648237	1,5-V-microbatterijen (AAA), 20 stuks

VOL GAS SPEELPLEZIER
Grommend en piepend laten Ranja en Louis de auto‘s door de
parkeergarage rijden. Ze rollen over de ramps helemaal alleen naar
de volgende verdieping. Geduldig schuift Ranja de auto’s weer naar
boven waar Louis ze netjes naast elkaar parkeert. O jee, twee auto’s
zijn tegen elkaar aangereden. Wiens schuld is dat? Is er nu ruzie?
Nee, want Louis en Ranja zijn beste vrienden en om zo’n kleinigheidje
maken beste vrienden geen ruzie.

TAAL EN
COMMUNICATIE
Meer daarover
helemaal vooraan in de
catalogus.

Ontwikkeling en ontwerp van

· Ontworpen voor het
spelen in een groep
· dankzij grote openingen
kunnen auto’s makkelijk
verplaatst worden
· Ontworpen voor het
spelen in een groep

Parkeergarage dubbeldeks
De twee en drie verdiepingen tellende parkeerdeks zijn met elkaar verbonden door
middel van hellingen. Deze kunnen net als de afdalingshelling worden opgehangen,
zodat de auto‘s van het ene naar het andere niveau kunnen rollen. Daarnaast wordt
tijdens het spelen duidelijk wat de relatie is tussen helling en rolsnelheid en -richting.
Materiaal: multiplex. Afmetingen; grote parkeergarage L 43 x B 30 x H 63,5 cm.
Inhoud: 1 grote en 1 kleine parkeergarage, 1 lange en 5 korte hellingen. Vanaf: 3 jaar.
327620	8-delig
309,-
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Zonder decoratie!
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-bouwstenen
Duurzaam spelen dankzij tientallen jaren levensduur
· Verschillende vormen
rechthoeken, kegels, walsen,
kubussen en vele speciale vormen

362

· Bouwstenen
natuurlijke kleur of kleurrijk
geschilderd

· Basismaat 4
alle bouwstenen van de Fröbel
blokkendoos hebben een uniforme
basismaat van 4 cm. Daardoor kunnen
· Hout als natuurlijke grondstof
alle bouwstenen met elkaar gebruikt
basis van onze bouwstenen
worden.

Bouwpakket kar, “Klassiek“
S. 363

Bouwpakket kar, “volledig“
S. 364

Bouwpakket kar, “Transport“
S. 364

Bouwpakket kar, “Toren“
S. 365

Bouwpakket kar, “kleurrijk”
S. 367

Bouwpakket kar, “Fröbel“
S. 368

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNIEK
MINT
T

Speelelementen

Exclusief
van

Bouwpakket kar, compleet
Complete bouwpakketkar van natuurlijk gelakt beukenhout met onderstel wieltjes
en deksel. De inhoud van de bouwpakket komt overeen met bouwpakketten I tot
VII die hieronder beschreven staan. Afmetingen van de kar: L 58 x B 32 x H 43 cm.
025100	437 onderdelen
896,-

Dobbelsteen

Halve blokjes

Zuilen en bogen

Blok

Halve rechthoek

Plinten

Plinten, rechthoek, halve blokjes

Zonder decoratie!
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Exclusief
van

n

ve

bo

n

de

ne

be

Bouwpakket kar transport
Hierin kan van alles vervoerd worden: op het spoor of over de weg. De bouwpakket
bevat alles wat je hiervoor nodig hebt: planken, bouwstenen in veel vormen en formaten voor bruggen, het station enzovoorts, vier speelfiguren een locomotief met
verschillende wagons, twee vrachtwagens. Alles past samen in twee grote bakken. Eén
daarvan is verdeeld in drie vakken. De bakken hebben wieltjes, zodat alles kinderlijk
eenvoudig naar de bouwplaats vervoerd kan worden. Omdat alles telkens weer opnieuw op- en afgebouwd kan worden, stimuleert het bouwpakket de creativiteit en het
Direct
 ateriaal:
ruimtelijk inzicht. Daarnaast is er veel ruimte voor fantasierijke rollenspellen. M
meebestellen
beukenhout, natuurlijk gelakt Afmetingen: onderstel met wieltjes L 58 x B 32 x H 16
cm, bak L 55 x B 30 x H 10 cm.
025834 Bouwpakket kar transport, 171 delen
631,- 025175 Blokkendoos Straatstenen, 57 delen

n

de

ne

be

321,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

Exclusief
van

· Bijzonder
dik

364

Alle prijzen exclusief BTW.

Blokkendooswagen volledig
Blokkendooswagen met straatbouwstenen van natuurlijk beukenhout. Inclusief blokkendoosbak en onderstel met wieltjes. Inhoud: 20 plat (L 24 x B 8 cm), 8 plat (L 16
x B 8 cm), 8 plat (L 32 x B 8 cm), 5 plat (8 x 8 cm), 16 rond (elk 8 met 45° en 90°).
Afmetingen: onderstel met wieltjes L 58 x B 32 x H 16 cm, bak L 55 x B 30 x H 10 cm;
onderdelen in basismaat 4. Materiaal: beukenhout.
025010 m
 et 140 bouwstenen
1263,-

TECHNIK
MINT
T

Toren

Speciale vormen
· bijzonder stabiel, robuust, duurzaam

· s timuleert de fantasie

· in stapelbare houten bak

Speelelementen

·a
 lle basisvormen inbegrepen

Zuilen

Panelen

Toren blokkendooswagen
Panelen, kegels, zuilen en andere bijzondere vormen van natuurlijk beukenhout. Inclusief blokkendoosbak, onderstel met wieltjes en deksel. Inhoud: Blokken, toren, zuilen, panelen, X; (125 delen). Afmetingen: Ronde zuilen
Ø 4 cm, H 16 cm; onderdelen in basismaat 4; wagen: L 58 x B 32 x H 43,5 cm Materiaal: berkenhout, beukenhout.
125482 125 delen
585,-

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

· 279 bouwstenen in 4 stapelbare
houten bakken

kleurrijke huisstenen

Effectstenen

kleurrijke rechthoeken

Rechthoeken, ronde zuilen, vierkanten,
driehoeken en kegels

· in 4 kleuren, verschillende vormen en maten
 ijzonder stabiel, robuust en duurzaam
·b
· s timuleren de fantasie en het ruimtelijk denken

Bouwpakketkar, kleurrijk
Met deze wagen komt een omvangrijke lading bouwstenen in verschillende vormen
aanrollen: vierkanten, zelfs van glas, rechthoeken, trapblokken, zuilen, driehoeken,
cilinders, prisma‘s, bruggen, brugdelen, enz., deels met spiegels, reflectoren en prints.
Ze kunnen allemaal gebruikt worden met basismaat 4. Zo ontstaan ontelbare mogelijkheden om creatief te bouwen. In de houten bakken zijn ze snel opgeruimd. Op de
wielbasis kunnen de grote en de drie kleine bakken ruimtebesparend worden gestapeld
en gemakkelijk van de ene naar de andere bouwplaats worden gerold. M
 ateriaal: bouwstenen van beukenhout, gelakt in 4 kleuren, kunststof of glas; bakken en wielbasis van
natuurlijk beukenhout. Afmetingen: zijlengte van de vierkante blokken: 4 cm; totale
afmetingen van de wagen: L 58 x B 32 x H 43 cm. Leeftijd: vanaf 1 jaar.
406042	279 delen
689,-
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· f lexibel inzetbaar
dankzij onderstel 
met wieltjes

TECHNIEK
MINT
T
Ontwikkeling en ontwerp van

Blokkendooswagen
Fröbel blokkendooswagen
Volledige blokkendooswagen van ongelakt, gepolijst beukenhout met wieltjes. De inhoud van de blokkendoos komt overeen
met de 8 Fröbel-blokkendozen (222 delen).
Afmetingen: ca. L 68,7 x B 35,7 x H 35 cm.
158528	223 delen en inruimsjablonen
953,-

Speelelementen

· geometrische basisvormen
voor het eerste zelfstandige
bouwen
· basismaat 5 cm
· voor talrijke vormen en
bouwwerken in de 3 Fröbelcategorieën: schoonheids
vormen, levensvormen en
kennisvormen
· s timuleert op speelse wijze
het inzicht in de basisprincipes
van geometrie, symmetrie en
wiskunde
inclusief inruimsjabloon

Dobbelsteen

Prisma

Bruggen en cilinders

Rechthoek

Halve rechthoek

Lange rechthoek

Korte balken

Lange balken

Zonder decoratie!
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NIEUW!

Slim bouwen met
‘Clever-Up‘!

Knikkerlijsten met
knikkers
· inspirerend en fascinerend bouwplezier
·e
 envoudige wiskundige en fysische verbanden
· leidt tot eenvoudig digitaal leren
· s timuleert oog-handcoördinatie, fijne motoriek, concentratie,
zelfvertrouwen, fantasie en sociale vaardigheden

Bouwsteensysteem Clever-Up! 4.0
T erwijl de kleintjes beginnen met het op elkaar stapelen van stenen, zullen grotere kinderen nieuwsgierig gaan experimenteren
met de bruggen en hellingen, verschillende verdiepingen de hoogte in bouwen en hun bouwwerk met een avontuurlijke dakconstructie bekronen. Het wordt extra spannend als de kleurrijke knikkers in het spel gaan rollen. Een uitdaging voor ruimtelijk,
logisch en abstract denken! Met Clever-Up! leren kinderen heel veel door gewoon te spelen en groeien ze verder dan zichzelf.
Inhoud: 36 dobbelstenen, 24 rechthoekige blokjes, 30 staafjes, 18 panelen, 30 lijsten, 4 knikkerlijsten, 6 knikkers, 12 hellingen
en 1 begeleidend boekje. Materiaal: beukenhout. Afmetingen ter vergelijking: dobbelsteen 4 x 4 x 4 cm. Leeftijd: 1 - 8 jaar.
367470	160 delen
148,-

Aanvullen en oppimpen
Past bij alle blokkendooswagens met basismaat 4

Bouwpakket II
Inhoud: 56 halve rechthoeken (8 x 4 x 2 cm).
025170	56 onderdelen

368

86,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Bouwpakket VII
Grote opzetdoos (55 x 30 x 10 cm) met deksel en de volgende inhoud: 4 bouwplinten (48 x 4 x 2 cm), 8 stenen (40 x 4 x 2 cm), 8 stenen (32 x 4 x 2 cm), 16 stenen
(24 x 4 x 2 cm); 12 stenen (16 x 4 x 2 cm), 12 halve rechthoeken (8 x 4 x 2 cm), 4
halve blokjes (4 x 4 x 2 cm).
025220	64 onderdelen
282,-

Ontwikkeling en ontwerp van

KLEURRIJK STAPELEN
MINT
Meer daarover
helemaal vooraan in de
catalogus.

Kim lette even niet op. De gele bal glijdt naar beneden en rolt weg, maar gelukkig rolt hij rechtstreeks naar Chris. Hij houd de knikker tegen en brengt hem terug. Kim bedankt hem en legt de
knikker terug op de middelste plaats van de geperforeerde lijst. “Nu kan ik stapelen!“, zegt ze
lachend. Chris vindt het interessant. “Hoe kun je knikkers stapelen?“, vraagt hij nieuwsgierig. Kim
laat hem een lat met de ronde uitsparingen zien. “Daar passen de knikkers precies in“, legt ze uit.
Ze ziet Chris‘ stralende ogen en krijgt een idee: “Doe mee! Samen kunnen we zeker nog hoger
bouwen!“ Chris heeft daar wel oren naar en samen stapelen ze tot laat in de middag.

·m
 ooie kleurvormgeving met hoge
stimulerende waarde
·o
 efent fijne motoriek en vooruitziend
bouwen
· v oor behendigheid en geduld

Speelelementen

· s timuleert ruimtelijke waarneming,
kleur- en vormdifferentiatie

Stapelknikkers
Stapelmateriaal met individueel aan te passen moeilijkheidsgraad voor het op
leeftijd afgestemd oefenen met het plannen en coördineren van bouwprojecten.
Inhoud : 20 gladde knikkers, 20 geribbelde knikkers, 40 lijsten, 1 opbergzakje.
Materiaal: knikkers van beukenhout, houten latten van berkenmultiplex. Afmetingen: knikker Ø 4,6 cm. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
367486	
178,-

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

Alle blokkendooswagens
vanaf pagina 362.
· Bouw- en legplank
· Zorgt voor spannende kleureffecten en perspectieven
· Stimuleert tot experimenteren
· Dankzij de slipvaste stopper geschikt voor op de tafel en de vloer

Bouwspiegel, rond
Op de bouwspiegel lijken bouwwerken nog hoger en mooier, legpatronen nog fascinerender. Met transparante bouwstenen of legmaterialen ontstaan bijzonder interessante effecten. Materiaal: Berk, veiligheidsglas. Afmetingen: Ø 50 cm, H 3,5 cm.
351439	
206,-

Kristallen bouwstenen
Fonkelen als een kristal Houten bouwstenen met kleurrijke prisma’s van kunststof.
Materiaal: beuken, kunststof. Afmetingen: 4 x 4 x 4 cm. Vanaf: 1 jaar.
103531	13 delen
63,-

370

Alle prijzen exclusief BTW.

Luxy-verlichte bouwstenen, bont
Ze geven elk bouwwerk een sprookjesachtige glans. De lichtsterkte van de 6 kleuren
verandert afhankelijk van de lichtbron en -intensiteit, maar ook de kleuren van
de respectievelijke achtergrond en ondergrond. Materiaal: transparante kunststof.
Inhoud: rechthoek (B 6,5 x H 1,5 x D 3,5 cm), halve rechthoek (B 3,5 x H 1,5 x D
3,5 cm), diagonale rechthoek, halfronde kegels (Ø 3,5 cm), bruggen en zuilen en
14 transparante panelen (2 stuks van 20 x 6,5 cm, 8 stuks van 10 x 10 cm, 4 stuks
van 13,3 x 10 cm) Alles in een hoogwaardige beukenhouten kist met transparant
schuifdeksel en beklede kunststof bodem (22,5 x 22,5 cm). Vanaf: 3 jaar.
014578	80 bouwstenen + 14 panelen
426,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

TECHNIEK
MINT
T
Ontwikkeling en ontwerp van

A

Nu komt er
kleur in het
spel ...

B

met spiegelelementen

openen en naar
wens vullen

C

Vensterbouwstenen, vulbaar

A
B

Speelelementen

Elke bouwsteen heeft twee vensters: een gekleurd of gespiegeld en een transparant. Alle stenen, behalve die van
4 x 4 x 4 cm stenen, kunnen gevuld worden met zand,
korreltjes, kralen, enz. Maak hiervoor de schijf open.
Dankzij een magnetische sluiting blijft alles goed dicht.
Materiaal: houten frame, gekleurde of doorzichtige acryl
schijf, spiegel. Elke set bevat stenen in 3 maten en in
de volgende uitvoeringen: spiegel/heldere acryl, heldere
acryl, rood/heldere acryl, blauw/heldere acryl, groen/heldere acryl, geel/heldere acryl. Vanaf: 3 jaar.

025263	klein, 36 stuks (12 stuks 4 x 4 x 4 cm, 

12 stuks 4 x 8 x 4 cm, 
12 stuks 8 x 8 x 4 cm)
220,-
025850	groot, 21 stuks (7 stuks 8 x 8 x 4 cm, 
7 stuks 16 x 8 x 4 cm, 
7 stuks 16 x 16 x 4 cm)
220,-

·H
 ogere stimulerende waarde dankzij spannende optische effecten tijdens het bouwen

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

C Vensterbouwstenen, gevuld
Bouwstenen in 4 vormen met vensters van gekleurd acrylglas en verschillende vullingen, zoals zand, water of
kraaltjes. Materiaal: hout, polyacryl. Afmetingen: kantlengte van driehoek 14 cm, rechthoek 14 x 7 cm, vierkant
7 x 7 cm, halfronde steen Ø 14 cm; alle stenen zijn 3,5
cm dik. Vanaf: 3 jaar.
025997	16 stuks
106,-

· Leuke uitbreiding van
bouwstenencollectie

D
·S
 et met 3 verschillende formaten
·B
 rengt licht en kleur in alle bouwwerken
·K
 an worden gebruikt met alle
bouwstenen van basismaat 4 cm

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

D Vensterbouwstenen
Bouwstenen met verschillende gekleurde plexiglas inzettingen in drie formaten die goed te gebruiken zijn
met stenen uit de blokkendooswagen. Materiaal: hout.
Inhoud: 16 bouwstenen 4 x 4 cm, 12 bouwstenen 8 x 4
cm, 4 bouwstenen 8 x 8 cm. Levering in zakje van polyester, Vanaf: 3 jaar.
025261	32 onderdelen
234,-

Zonder decoratie!
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Grote stenen = groot plezier

flexibel en stabiel
met zacht gevoel

Snel gebouwd
De ‚stenen‘ zijn zacht en soepel, maar toch robuust en stabiel. Ook buiten kunnen de
kinderen daarmee levensgrote figuren, torens, burchten, hindernisparcours en nog veel
meer bouwen. Als de stenen door het spelen en bouwen vies zijn geworden, gaan ze
graag ook een keertje in bad. Het bouwen met de grote stenen bevordert het ruimtelijk
denken en de motorische vaardigheden. M
 ateriaal: gesloten-cellen-ethyl-vinylacetaat-

schuim (EVA) met fijne poriën, in vier kleuren. Inhoud: 16 rechthoekige stenen (L 11 x B
22 x H 8,3 cm), 18 vierkante stenen (L 11 x B 11 x H 8,3cm), 4 lange schuine dakstenen
(L 11 x B 22 x H 8,3cm), 12 korte schuine dakstenen (L 11 x B 11 x H 8,3 cm).
013942 Zachte grote stenen, 42 stuks
333,-

16 cm

Zachte blokken
Dankzij het oppervlak met zijn goede grip zijn de
blokken uitstekend stapelbaar. Voorbeeld: groot
rechthoekig blok ca. 16 cm lang. Opgelet! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Verstikkingsgevaar
door inslikbare, kleine onderdelen!
013655 Blokken, 80 stuks
87,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine
onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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Speelelementen

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

Sorteren op

Logische rijen maken

Kleur – bijv. alle blauwe delen
·b
 rengt de eerste wiskundige basisprincipes over
· insteek- en toewijzingsspel dat de zintuigen stimuleert
· s timuleert logisch denken, kleurwaarneming en -benoeming
Hoeveelheid – bijv. 2 bloemen per kleur

Motieven – bijv. alle eenden in het water

374
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Tabuli
Rijen vormen, hoeveelheden ordenen, kleuren sorteren, motieven aan de folies toewijzen. Met de dikke, extra grote houten figuren is dat een fluitje van een cent! De houten
plankjes kunnen ook zonder folie worden gebruikt voor vrij leggen. Materiaal: hout,
kunststof. Inhoud: 4 insteekborden (ca. 64 x 15 cm), 4 verschillend bedrukte folies, 40
houten stekers (6 kleuren, 4 motieven). Leeftijd: vanaf 1 jaar.
131322	48 delen
194,-

Speelelementen

Egelbuik: dit eet
de egel

· groot en knuffelzacht
· met veel geluiden, spel- en ontdekkingsmogelijkheden
· incl. dobbelspel voor verschillende leeftijden
Begeleidend
document

Zintuigegel Oscar
Deze egel heeft het in zich: in de 13 kleurrijke stekels, afneembaar vanwege de klittenband, verstoppen zich allerlei piepjes en rammeltjes. De bruine stekels kunnen uit
het lichaam worden gehaald en er weer in worden gestoken. In zijn neus klingelt een
belletje, in zijn pootjes kun je kralen voelen en op zijn buik staat lievelingseten afgebeeld. Materiaal: 65% katoen, 20% polyester, 15 % kunststof. Afmetingen: L 63 x B
55 x H 36 cm. Inbegrepen 1 dobbelsteen en begeleidend boekje. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
207478	
146,-

Zonder decoratie!
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Steekspellen met leereffect
Exclusief
van

Stapelspel
‘Wiebeltoren‘

Steekspel
‘Vormplezier‘

Motoriekbord ‘Vormen‘

· s teek- en stapelspellen met verschillende
moeilijkheidsgraden
· s timuleert fijne motoriek, oog-handcoördinatie, herkennen en toewijzen van
kleuren, vormen, hoeveelheden

HABA-motoriekset
Een set met veel uitdagingen: vormen en kleuren toewijzen, volgens voorbeeld figuren steken of een toren
bouwen op een wiebelige schijf. Inhoud: steekspel ‚Vormplezier‘ (16-delig), stapelspel ‚Wiebeltoren‘ (20-delig),
motoriekbord ‚Vormen‘ (26-delig). Materiaal: beukenhout. Afmetingen ter vergelijking: L 23 x B 15 x H 4,5
cm. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
379835	3 spellen
69,-

Exclusief
van

· vormen gemakkelijk vast te pakken
· kleuren, vormen en maten toewijzen

Vormsteekbord

26 cm

376
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Het opsteekbord is ideaal om kleuren, geometrische
vormen en maten te vergelijken en te onderscheiden.
De zeer grote opsteekelementen van hout zijn goed vast
te pakken. Materiaal: beukenhout, gelakt. Afmetingen:
bord ca. L 26 x B 26 x H 3,5 cm, stekers 4 - 10 cm hoog.
Inhoud: 1 opsteekbord, 20 opsteekelementen van hout
in 5 kleuren. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
174788	21-delig
86,-

Ontwikkeling en ontwerp van

· s teekspel om getallen en kleuren te
oefenen
· s timuleert de fijne motoriek en de
oog-handcoördinatie door middel van
steken en grijpen

Speelelementen

Knikkersteekspel
De steekdelen lijken op reusachtige puzzelstukjes en
kunnen in een cirkel of een slangenvorm in elkaar worden gestoken. De knikkers kunnen in één- of meerkleurige torens op elkaar worden gestoken. Inhoud: 5 steekdelen, 2 eindstukken – natuurlijk gelakt, 25 gepolijste
knikkers met uitsteeksels in 5 kleuren (rood, groen, geel,
blauw, paars). Materiaal: beuken, berken. Afmetingen:
knikker Ø 5 cm, insteekplaat als schijf Ø 22 cm, 16 mm
dik. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
133144	32 delen
148,-

Steek- en stapelbekers
Hier zit meer in dan je denkt. Cilinders uit drie kleurgroepen kunnen tot torens worden opgesteld of in elkaar worden gestoken en vormen een mooi kleurenspel.
Materiaal: hout. Afmetingen: spelbord 21 x 21 x 1,5 cm,
kleinste cilinder Ø 1,5 cm, H 5 cm, grootste cilinder Ø 4
cm, H 7,5 cm. Leeftijd: vanaf 1 jaar.
013968	13 delen
60,-

Zonder decoratie!
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Op ontdekkingsreis met je voeten
Alle producten op deze pagina
Ontwikkeling en ontwerp van

· v erkrijgbaar in 2 maten
· v oor binnen en buiten.

Creatieve en experimenteerbak
Perfect voor spelletjes en experimenten met zand, water, verf en andere materialen.
Hierin kunnen kinderen naar hartenlust knutselen, bouwen en spelen - zelfs binnenshuis. Maak met meerdere bakken gevuld met verschillende materialen een voelparcours
waar kinderen doorheen kunnen lopen. Materiaal: kunststof. Kleur: blauw.
111438	B 80 x H 12 x D 80 cm
94,-
111439	B 80 x H 12 x D 120 cm
146,-
096715	Blinddoek, 10 stuks
27,-
Direct
meebestellen

4 kussens om
zelf te vullen

10 frames
6 verschillende voelpanelen

Taf

lange vezel

Nicki

Bast

Frotteerstof

Gaas

· 10 antislipkaders
van stevige
outdoor-stof
·6
 voelplaten
s timuleren de
sensomotoriek van
de voeten

‘Zien‘ met de voeten
Om dat te kunnen, gaan de kinderen blootsvoets en met verbonden ogen over het pad.
Daarbij kan ieder kind beschrijven wat het voelt en natuurlijk raden om welk materiaal
het gaat. Het voeten-voel-pad bestaat uit 10 elementen, 4 kussens om zelf te vullen
en 6 tastplaten: taf, lange vezel, fluweel, badstof, bast, netweefsel. De voelkussens en
-platen zijn uitneembaar en kunnen net als de omranding bij 30 °C in de machine gewassen worden. Materiaal: omranding van outdoorstof, 100 % polyester. Afmetingen:
51,5 x 51,5 cm, kussen 47 x 47 cm.
112957	
293,-
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· s timuleert het verkennen met handen of voeten
· hoge stimulerende waarde
· met antislip onderkant
· s timuleren de visuele en tactiele waarneming

38 cm

Sensorische panelen
De prachtige kleuren van deze tegels met vloeibare vulling veranderen voortdurend.
Als er met handen of voeten druk op wordt uitgeoefend, wordt de vloeistof verspreid,
waardoor unieke patronen en kleurverlopen ontstaan. Ze kunnen op de tafel of op de
vloer worden gelegd. Materiaal: pvc. Afmetingen: hoogte 6 cm. Belastbaarheid: 150
kg. Leeftijd: vanaf 1 jaar. Inhoud: 4 panelen.
208065	vierkant, 50 x 50 cm, 
kleuren: groen/geel, rood/blauw, oranje/rood, paars/roze
212,-
367543	rond, Ø 50 cm, kleuren: blauw, groen, oranje, paars
220,-

haakt stevig in elkaar



Direct

meebestellen

096715 Binddoek, 10 stuks

Speelelementen

Voetparcours
Hier is het advies voorzichtig zijn en voetje voor voetje, want de voeten moeten goed
voelen waar ze op staan: op kurk, hout, kunststof of schuimrubber... De tegels van
verschillend materiaal kunnen telkens weer anders worden gelegd, als bij een puzzel.
Het bijzondere van het voetenparkoers is dat het meegeleverde materiaal uit de kaders
kan worden gehaald, zodat de kinderen ook zelf een materiaal kunnen zoeken om dat
ertussen te leggen. Alles is prima schoon te houden . Bij het voetenparkoers horen 10
met verschillende materialen uitgevoerde tegels, plus 2 „blanco“ tegels van kunststof.
ongeveer 38 x  38 cm groot en ca. 2,5 cm dik.
110653 
354,-

27,-

· s timuleert tastzin en sensomotorische voetfunctie

· matten met verschillende
structuur en tactiliteit

· incl. opbergdoos

· perfect voor voelparcoursen

Sensomotorische structuurmatten
De kleurrijke, vierkante voetmatten hebben verschillende structuren en hardheid. Drie
van de zachte matten hebben extra krommingen. Ze kunnen telkens opnieuw in elkaar
worden gezet om flexibele tactiele tapijten of tactiele paden te vormen. Materiaal:
pvc. Afmetingen: 26 x 26 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
409443	19-delig
314,-

Zonder decoratie!
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m

c
25

· s tapelbaar
· variabel te vullen
· s timuleert tast- en voelzin

Voeldoos
Variabel te vullen. Is het een steen of een kastanje? Wat er werkelijk in de box
verborgen zit, kunnen de kinderen alleen maar hun handen tasten. De inhoud kan
steeds weer veranderd worden. Met schuifdeksel en stapelrand; opening van textiel,
met elastiek. Afmetingen: L 25 x B 15 x H 15 cm.
110651	1 stuk
47,-

NIEUW!
·m
 et 2 spelvarianten
 ok te spelen als memo
·o
· s timuleert visuele en tactiele vormherkenning,
geheugen en fijne motoriek
·e
 ducatief voel- en toewijzingsspel

Tast- en toewijzingsspel

In dit spel draait alles om het herkennen en bevoelen van 8 eenvoudige motieven
in verschillende uitvoeringen. Elk motief is 1 x in kleur, 1 x als omtrek op een gekleurde achtergrond gedrukt, 1 x uitgesneden (2 delen) en 1 x opgeplakt. Daaruit
ontstaan talloze spelvarianten in verschillende moeilijkheidsgraden. Je moet altijd
goed kijken, je concentreren en slim combineren. Inhoud: 32 houten kaarten (4,5
x 4,5 cm), 8 houten afbeeldingen, 3 katoenen zakjes, handleiding. Art: memospel,
legspel, geheugentraining, voelspel. Spelers: 1 - 5. Leeftijd: vanaf 4 jaar. Duur van
het spel: ca. 15 minuten.
409234	
40,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 

· de grote openingen
voor armen
· kan aan beide kanten
bespeeld worden

· s timuleert
vingermotoriek

Voelkist
Hier kunnen kinderen met beide handen en langs twee kanten voelen. Deze voelkist heeft het in zich! Steentjes, houten ballen of kunststof granulaat – voelen en
ontdekken vinden kinderen erg spannend. Slim gezien: dankzij de (uitneembare)
tussenwand kunnen de handen onafhankelijk van elkaar links of rechts voelen. Met
afneembaar schuifdeksel. Materiaal: doos van beuk met zwaluwstaartverbinding.
Afmetingen: 45 x 50 x 20 cm, Ø gaten 12 cm met stoffen inzetstuk.
133969	
172,-

· met verschillende materialen om te voelen

Voeldomino
De spelers dragen blinddoeken en beginnen met het voelen van de zeven verschillende materialen die op de dominostenen zijn geplakt. Elke speler neemt hetzelfde
aantal dominostenen en legt ze in zijn zakje. Om aan mogen te leggen, moeten de
stenen die er liggen worden bevoeld en bijpassende stenen in het zakje worden
gevonden. Spelers: 2 - 4 Inhoud: 28 dominostenen van berkenmultiplex (4,8 x 9,8
cm, 6 mm dik), 4 blauwe katoenen zakjes (30 x 30 cm), 4 blinddoeken, handleiding.
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
384541	36 delen
53,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 

380

Alle prijzen exclusief BTW.

Met veel gevoel ...
Beide sets

Set 1

· per structuur 1 grote en
1 kleine schijf
· incl. handleiding met
spelideeën

·5
 grote en 5 kleine schijven
met verschillende opper
vlaktestructuren

· s timuleren de tastzin

Tactiele schijven – set 1
De set bevat tactiele schijven in vijf verschillende structuren. Per structuur is er een
grote schijf, die op de grond wordt gelegd, en een kleine schijf voor in de handen.
Zo kan je bijvoorbeeld met een blinddoek voor over de vloerschijven lopen en de
structuur van de schijf zoeken die je in de hand vasthoudt. Materiaal: kunststof.
Afmetingen: Ø 27 cm en Ø 11 cm. Belastbaarheid: 100 kg. Inhoud: 5 grote en 5 kleine
schijven, 1 blinddoek en instructies in het linnen zakje.
367756	10 schijven
134,-

Complete set
· met 10 verschillende
oppervlaktestructuren

Tactiele schijven – Complete set
D
 e complete set bestaat uit tactiele schijven in twee maten, verschillende structuren
en kleuren. Eén grote schijf en één kleine schijf hebben telkens dezelfde structuur en
kleur. Zo kunnen bijvoorbeeld de grote schijven als voeten-voelpad worden gebruikt
en kunnen de kleine schijven met de handen worden aangeraakt, bijv. in een voelzakje. Materiaal: kunststof. Afmetingen: grote schijven Ø 27 cm, kleine schijven Ø
11 cm. Belastbaarheid: 100 kg. Inhoud: 20 schijven in 10 structuren (= 10 grote en
10 kleine schijven), 1 blinddoek en instructies in het linnen zakje.
139173	20 schijven
206,-

Ontwikkeling en ontwerp van

· 10 zakjes om te kneden, te
knijpen en te gooien

Speelelementen

· 5 verschillende vullingen met
verschillende gewichten

Voel-tastzakjes
D
 e verschillende vullingen maken verschillende haptische ervaringen en spierspanningen mogelijk. Telkens 2 zakjes hebben dezelfde vulling. Inhoud: 10 stoffen zakjes in
5 kleuren, gevuld met watten, kunststof korrels in 3 verschillende formaten en zand.
Inbegrepen opbergzakje. Wasbaar op 30 °C. Afmetingen: L 15 x B 10 cm.
054853 10 stucks
67,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Lang koord/Lange ketting. Verwurgingsgevaar. 






096715	Blinddoek, 10 stuks

27,-

Zonder decoratie!
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OEFENEN MET OPENEN EN SLUITEN
WAARNEMING EN
COGNITIE
Meer daarover helemaal
vooraan in de
catalogus

Jonas is verbaasd als hij de grendel terugtrekt en de deur opengaat. Dat had er moeilijker uitgezien als het
eigenlijk was. Hij is blij als hij de kleurrijke knikkers in het huisje ontdekt, die juf Lisa daar voor hem heeft
verstopt. Snel probeert hij de andere sluitingen uit, Het draaien van de sleutel gaat makkelijk, maar die
moet wel eerst goed in het slot gestoken worden. Als Jonas alle schatten heeft gevonden, mag hij ze weer
verdelen. Nu is Laura aan de beurt. Zij staat als naast Jonas en wacht met haar ogen dicht. Zou zij zich
redden met alle verschillende sluitingen?

NIEUW!

Sleutel

Schuifgrendel

· met beugelsluiting, schuifgrendel en twee sloten
· sleutels hangen aan kettingen en kunnen niet kwijtraken
· hoge stimulerende waarde door vrolijk design
· ook ideaal voor rollenspellen, bijv. met ridderfiguren
· s timuleert fijne motoriek, behendigheid, uithoudingsvermogen en
concentratie

Slotenhuis ‚Vesting‘

Sleutel

Beugelslot

Wie in deze vesting wil komen, moet handig zijn en zich concentreren, want alle
deuren en poorten zijn goed gesloten. Grendels, beugelsluitingen en sloten met sleutels
garanderen puzzelplezier bij het ‚kraken‘ van de deuren. Als je kleine dingen achter
de deuren verstopt, is het dubbel zo leuk. Materiaal: berkenmultiplex, 12 mm dik.
Afmetingen: L 25 x B 26 x H 27,5 cm. Leeftijd: vanaf 3 jaar.
394939	
127,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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Alle prijzen exclusief BTW.

GARDEROBE ·
HAL · GANG
Garderobesysteem „Yuna“
met 5 mm dikke veiligheidsranden van
echt berkenhout���������������� vanaf pagina 384
Stalen garderobe, afsluitbare kastjes������
�������������������������������������������� vanaf pagina 400
Hakenlijst, tassen- en laarzenstandaard
�������������������������������������������� vanaf pagina 404

Garderobe

Garderobe-accessoires��� vanaf pagina 410

Pagina
385

Garderobes

voor kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal & school
– een garderobe met systeem
De YUNA-garderobe-elementen zijn door TÜV Rheinland getest conform
EK5/AK3 13-05:2014.

10 Jaar

Garantie
Berkenhout
Veiligheidsrand
radius 5 mm
GS-keuring

Licht en vrolijk in berken naturel heet
hij iedereen welkom: de kleintjes en
de groten. De gezelligheid omsluit
iedereen die binnenstapt, vanaf het
eerste moment. De reden: alles is
onderling harmonisch afgestemd
en combineerbaar. Dankzij de drie
hoogten kunnen alle kinderen - van
peuter tot schoolkind - de eigen
spulletjes gemakkelijk opbergen en
bereiken. Behalve standaardmeubels
zijn nog tal van handige speciale ele-

Vervaardigd in Duitsland

384

Alle prijzen exclusief BTW.

menten verkrijgbaar, bijv. de hangende wandgarderobe of de aankleedhulpmiddelen. Natuurlijk zijn zij ook
qua afmeting en optiek op de andere
meubels afgestemd. YUNA verbindt
systeemkarakter met verfrissende
charme.

Kwaliteit

Massief berken - natuurlijk robuust

Metalen draagconstructies

Licht, vriendelijk berkenhout staat voor stabiele, duurzame
meubels, die een gezellige sfeer scheppen.

Metalen constructie zorgt voor optimale stabiliteit.

Ontwikkeling en ontwerp van

Klein
voor gymtassen

De drievoudige-HABA - haak

Oppervlakken
Extra sterk, duurzaam, vrolijk gekleurd.
Daar waar dat nodig is, bieden we de met 1,2 mm extra
dikke Duropal®-toplaag aan. Voor de zittingen kunt u
ook nog kiezen uit 6 linoleumkleuren.

Standaard: Duropal®-toplaag

0001

Zonder
meerprijs

Esdoorn

0003

sinaasappel

(meerprijs voor toplaag in kleur)

0002

zinkgeel

· 1,2 mm dikke melaminelaag
· hoge slijt-, wrijf- en slagvastheid
· slijtvast en wrijvingsbestendig
· waterbestendig

Linoleum-toplaag

L171

oranje

L071
zand

0004

hemelsblauw

U195

Middel
voor rugzak
en jasje

Op de schematekening
In de vastgeschroefde banken met draagbalken en
schappen ziet u het systeem dat achter de HABA-garderobe steekt. Bij de montage van de banken met draagbalken a.u.b. de extra
afstand tot de wand in
acht nemen.
Volledige garderobes
op pagina 393.

Garderobe

Op de 3 verschillende haken heeft alles zijn eigen plaatsje. Heel slim is vooral de grote haak voor sjaal en muts.
Daaraan kunnen ook de peuters hun spulletjes zonder
problemen ophangen.

Groot
voor muts en sjaal,vooral
geschikt voor peuters

groen

Esdoorn past perfect bij berken
op pagina 82.

(tegen meerprijs)

L479

blauw

L422

lichtblauw

L132
groen

L058
grijs

· van natuurlijke, aangroeiende grondstoffen
· lichtecht en moeilijk ontvlambaar
· door kurkgehalte elastisch en geluidsarm
· permanent antistatisch, van nature slijtvast en wrijvingsbestendig
· bestand tegen alle reinigings- en desinfectiemiddelen
· milieuvriendelijk – biologisch afbreekbaar
· hygiënisch – antibacterieel

Zonder decoratie!
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Lage
mutsenschap

Garderobeconcepten

met afsluitingen en banken
In de garderobe heeft elk kind zijn plekje. Jas, tas, muts en schoenen
worden hier veilig opgeborgen. Maar waar leggen ze kleine voorwerpen, zoals zakdoekjes, knuffeldieren enz.? Onze oplossing: een
kunststof box (pagina 396) met voor elk kind een herkenningsplaatje
(pagina 410).

Pagina
396

Pagina 392

Pagina
388

Hoge
mutsenschappen

met textiele achterwanden
en banken

Pagina
388

Deze achterwanden van stof zijn een blikvanger en zorgen meteen
voor een goed humeur. Bovendien zijn het opbergwonders: in de
kijkvensters en allerhande tassen vindt gewoonweg alles een plaatsje. Een onklopbaar geheel in combinatie met de vakken bovenaan!

Pagina 390

Pagina
387

Pagina
395

Pagina
392

Dubbele schappen

met boxen of deuren voor extra bergruimte
De dubbele schappen - met of zonder deuren - herbergen alles wat kinderen zo meebrengen. Kleine dingen komen in de gekleurde, precies
op het vak afgestemde eigendomsbak met herkenningsplaatje. Mutsen,

386

Alle prijzen exclusief BTW.

jassen enz. zijn aan de drievoudige haak veilig opgeborgen. De dubbele schappen zonder haken kunnen ook boven bestaande schappen
gemonteerd worden - alleen bereikbaar voor ouders en personeel.

Mutsenschappen

3
2
1

2 Onderkant van gepoedercoate, geperforeerde platen
(RAL 9006, wit aluminium)
voorkomt dat water blijft
staan en stimuleert de
ventilatie.

3 Vakindelingen en

haken zijn verstelbaar.

Hoogteverschillen

Lage mutsenschap

Hoge mutsenschap

Hoogte: 12,8 cm – diepte: 22,1 cm

Hoogte: 25,6 cm – diepte: 22,1 cm

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

839100

30 cm

1

91,-

839134

80 cm

4

201,-

839102

40 cm

2

114,-

839135

90 cm

3

201,-

839104

80 cm

4

178,-

839136

99,5 cm

5

236,-

839105

90 cm

3

178,-

839138

120 cm

4

247,-

839106

99,5 cm

5

201,-

839139

120 cm

6

282,-

839108

120 cm

4

213,-

839109

120 cm

6

233,-

Daar kan ik zelf bij!
Vaak worden ook kinderen onder drie
jaar in bestaande kleutergroepen opgenomen. Ook in deze leeftijdsgroep
kan de lichaamslengte van de kinderen
sterk variëren. Als u flexibele mutsenschappen en haken gebruikt, kunt u
de garderobe meteen en ook voor het
komende jaar optimaal aan de groep
aanpassen. Dat verlicht de last voor u
als personeel en stimuleert de kinderen
tot zelfstandigheid.

Draaibaar!

Kleur van haakjes vermelden! (p. 388)

Ontwikkeling en ontwerp van

Kleur van haakjes vermelden! (p. 388)

Art.-nr.

Hoek

Vakken

Prijzen in €

Art.-nr.

Hoek

Vakken

Prijzen in €

839112

Binnenhoek

3

213,-

839142

Binnenhoek

3

247,-

839113

Binnenhoek

5

2346,-

839143

Binnenhoek

5

270,-

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Kleur van haakjes vermelden! (p. 388)

Kleur van haakjes vermelden! (p. 388)

Drievoudige haken
Draaibaar, met drie verschillende haakformaten. 
Materiaal: PA. Afmetingen: B 9 x H 8 cm.
845199	
12,-
Kleur van haakjes vermelden!

Info voor
ouders
Briefhouder
Materiaal: berken - massief hout, acrylglas.
839190	p. stuk

21,-

Zonder decoratie!
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Garderobe

1 Front & zijwanden zijn van
massief berken. Achterwand
uit berken - massief hout.

B
B

Alleen
bereikbaar
voor ouders.

A

Garderobeconcepten

Dubbele
schappen

Kruk BIOSWING
op pagina 74.
Voor meer
opslagruimte

A

Dubbele schap open met haken

Buiten-/Binnenhoek open met haken

Dubbele schap open met haken

Hoogte: 42,5 cm – diepte: 22,1 cm

Hoogte: 42,5 cm – diepte: 22,1 cm

Hoogte: 42,5 cm – diepte: 33,0 cm

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

839201

80 cm

4

378,-

839351

80 cm

4

436,-

839208

Buitenhoek

3

470,-

Wand behoeften: 62 x 62 cm

839202

90 cm

3

378,-

839352

90 cm

3

436,-

839203

99,5 cm

5

424,-

839353

99,5 cm

5

493,-

839205

120 cm

4

447,-

839355

120 cm

4

505,-

839206

120 cm

6

505,-

839356

120 cm

6

597,-

Haakkleur vermelden!

Haakkleur vermelden!

Haakkleur vermelden!

B

Direct
meebestellen
Dubbele schap met deuren zonder haken
Hoogte: 42,5 cm – diepte: 33,0 cm

Dubbele schap met deuren en haken
Hoogte: 42,5 cm – diepte: 33,0 cm

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

839331

80 cm

4

620,-

839321

80 cm

4

654,-

839332

90 cm

3

620,-

839322

90 cm

3

631,-

839333

99,5 cm

5

769,-

839323

99,5 cm

5

781,-

839335

120 cm

4

758,-

839325

120 cm

4

769,-

839336

120 cm

6

919,-

839326

120 cm

6

919,-

Deuraanslag vermelden!

· past bij dubbele planken

Kartonnen dozen
De bewaardozen met handgrepen zijn zeer geschikt om
persoonlijke eigendommen te bewaren. Materiaal: stabiel karton. Afmetingen: B 16,8 x H 16,5 x D 17,5 cm.
Elk 6 stuks.
379102	blauw
27,-
379103	groen
27,-
379106	wit
27,-
Opgelet

Haakkleur vermelden! Deuraanslag vermelden!

Dubbele schappen in diepte
33 cm zijn niet geschikt voor
montage aan stijlhouten constructies en achterwanden en
achterwanden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw dubbele schappen & hangrekken

moet (vereiste gegevens)
Kleur

Deuraanslag

Zonder nadere vermelding leveren wij rode haken.

Vorbeeld

De deuren van de dubbele schappen zijn verkrijgbaar met
de aanslag links of rechts. Geef bij uw bestelling a.u.b. de
gewenste uitvoering aan:

388

RAL 1018

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6018

RAL 9006

zinkgeel

vuurrood

lichtblauw

geelgroen

zilvergrijs

Bestelnummer

moet

Bestelmogelijkheden
moet

8 3 9 3 2 1 6 0 1 8 TVRE
Alle prijzen exclusief BTW.

Aantal

1

TVRE
TVLI

Artikelbenaming

Dubbele schap

deur(en) rechts aangeslagen
deur(en) links aangeslagen

Stukprijs €

654,-

Totaalprijs €

6 5 4 ,-

Hangrekken
Uitgekiende opbergmogelijkheden
Met een diepte van 33 cm steken deze hangrekken niet zo ver uit in de ruimte. Zo
zitten de kinderen gemakkelijker op de daaronder staande banken en kunnen ze
bij het opstaan hun hoofd niet stoten. Een extra voor de rekken gemaakte kunststofbox ‘neemt handschoenen, muts & co. graag in ontvangst’.

Opgelet

10 Jaar

Hangrekken in diepte 33 cm zijn
niet geschikt voor draagbalken
combinatie en achterwanden!

Garderobe

Garantie
Berkenhout

Hangrek met haken

Hoogte: 52,5 cm – Diepte: 33,0 cm

Veiligheidsrand radius 5 mm

Art.-nr.

Breedte

Vakken

Haken

Prijzen in €

839401

90 cm

6

3

413,-

839402

90 cm

6

6

424,-

839403

120 cm

8

4

505,-

839404

120 cm

8

8

528,-

Ontwikkeling en ontwerp van

GS-keuring

Vervaardigd
in Duitsland

Haakkleur vermelden!

Personeelsgarderobe
Daar hebben we ook aan gedacht: een
extra diep schoenenschap in combinatie met afsluitbare e
igendomsvakken
en alena-kasten houdt alles netjes op
orde.

Direct
meebestellen

Kunststofbox, transparant
Afmetingen: B 26 x H 15 x D 31,2 cm.
839852	

21,-

Zonder decoratie!

389

Garderobe banken met
geïntegreerd schoenenrek
Garderobebank met schap
Materiaal: berken plaat, houtfineer,
gepoedercoate stalen schap.

Garderobeconcepten

Binnenhoek

Peuterspeelzaal – H: 26 cm – D: 33 cm
In een handomdraai is
de bank verschoven en
komt u in alle hoeken.

90 cm

321,-

5 mm

99,5 cm

332,-

840034

120 cm

355,-

840036

Binnenhoek

459,-

Peuterspeelzaal – H: 26 cm – D: 33 cm
840001

80 cm

240,- 

840002

90 cm

259,-

840003

99,5 cm

263,-

840004

120 cm

286,-

840006

Binnenhoek

344,-

Productvoordelen:

252,-

840012

90 cm

270,-

840013

99,5 cm

275,-

840014

120 cm

298,-

840016

Binnenhoek

355,-

Prijzen in €

80 cm

321,-

840042

90 cm

332,-

840043

99,5 cm

344,367,-

· Zitting met Duropal®-toplaag
(vuilafstotend, waterbestendig en
eenvoudig te reinigen)

470,-

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm

De garderobebanken kunnen
noch aan de achterwand (pagina 394), noch rechtstreeks tegen
de wand gemonteerd worden

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

School/Dagverblijf – H: 43 cm – D: 33 cm
Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

840051

80 cm

332,-

840052

90 cm

344,-

840053

99,5 cm

355,-

840054

120 cm

378,-

840056

Binnenhoek

482,-

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm
Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Schoenenschap met wandhouder
voor losse banken

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm
Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

School/Dagverblijf – H: 43 cm – D: 33 cm

Schap met 4 staven. Materiaal: berkendecor,
gepoedercoate stalen buizen (RAL 9006)
– ongevoelig voor vocht. H: 15 cm – D: 23,3 cm

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

840021

80 cm

263,-

839841

75 cm (voor bank breedte 80 cm)

98,-

840022

90 cm

282,-

839842

85 cm (voor bank breedte 90 cm)

102,-

840023

99,5 cm

286,-

839843

94,5 cm (voor bank breedte 99,5 cm)

109,-

840024

120 cm

309,-

839844

115 cm (voor bank breedte 120 cm)

114,-

840026

Binnenhoek

367,-

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm
Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

390

Breedte

120 cm

Kleuterschool – H: 35 cm – D: 33 cm
80 cm

Art.-nr.

840041

Binnenhoek

Opgelet

840011

Kleuterschool – H: 35 cm – D: 33 cm

840046

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Prijzen in €

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

840044

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm

Breedte

Wand behoeften Binnenhoek: 62 x 62 cm

· Zijelementen van berkenhout

· Metalen draagconstructie,
gepoedercoat RAL 9006 witaluminium

Art.-nr.

309,-

840033

Garderobenbank
Prijzen in €

Prijzen in €

80 cm

840032

Garderobebanken Zitten
Schoenen neerzetten Spullen
opbergen
Breedte

Breedte

Veiligheidsrand

straal

Art.-nr.

Art.-nr.

840031

Alle prijzen exclusief BTW.

Prijzen in €

Toebehoren
Scheidingsbeugel voor schoenenschap
Materiaal: gepoedercoat stalen frame.
839840	1 stuk
17,-

Garderobebanken
Peuterspeelzaal – H: 26 cm – D: 33 cm
Art.-nr.

Breedte

840101

80 cm

Vakken

Prijzen in €

4

355,-

840102

90 cm

3

Meerprijs: plank

840103

401,81,-

5 Stuk

120 cm

4

69,-

6

459,92,-

6 Stuk

3

Binnenhoek

Plint met HPL-coating:
water- en schokbestendig

424,-

4 Stuk

120 cm

Meerprijs: plank

840108

57,-

5

Meerprijs: plank

840106

367,-

3 Stuk

99,5 cm

Meerprijs: plank

840105

69,-

4 Stuk

Meerprijs: plank

436,-

Zitbank met vakken

Wand behoeften: 62 x 62 cm
Toplaag zitting vermelden!

Kleuterschool – H: 35 cm – D: 33 cm
Art.-nr.

Breedte

Vakken

Prijzen in €

840111

80 cm

4

367,-

840112

4 Stuk

90 cm

Meerprijs: plank

840113

99,5 cm
120 cm

4

69,-

482,-

6 Stuk

Binnenhoek

80,-

447,-

6

120 cm

... zonder
plank

58,-

413,-

4 Stuk

Meerprijs: plank

840118

5
5 Stuk

Meerprijs: plank

840116

378,-

3 Stuk

Meerprijs: plank

840115

3

69,-

3

92,-

447,-

... optioneel
met plank

Wand behoeften: 62 x 62 cm
Toplaag zitting vermelden!

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw garderobes & zitbanken

moet (vereiste gegevens)
Zitting-toplagen

Kies de door u gewenste toplaag voor de zitting. Zonder vermelding leveren wij automatisch berken 0001.

0001

Linoleum
Zonder
meerprijs

Berken

0003

sinaasappel

0002

zinkgeel

0004

hemelsblauw

G719

Rekening houden met meerprijs voor gekleurde Duropal®-toplaag! 17,-

metalen plank

L171

groen

oranje

L071
zand

L479

blauw

L422

lichtblauw

L132
groen

L058
grijs

Rekening houden met meerprijs voor linoleumtoplaag!  46,-

kan (optionele gegevens)

Alle garderobebanken met vakken worden zonder plank geleverd. 
Gelieve bij uw bestelling MEBW te vermelden als u een bank met metalen plank wenst.
Hiervoor geldt een meerprijs!

Voorbeeld

Duropal®

Bestelnummer

moet

Bestelmogelijkheden
kan

8 4 0 1 0 0 0003
8 4 0 1 0 0 G 7 1 9MEBW

Zonder decoratie!
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Garderobe

Meerprijs: plank

Garderobeconcepten

Garderobebanken
met roestvrij staal
Indien gewenst kunnen de
garderobebanken stevig aan
elkaar worden vastgeschroefd.
... zonder wandafstand
diepte: 33 cm

Binnenhoek

Peuterspeelzaal – Hoogte: 26 cm Kleuterschool – Hoogte: 35 cm
Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

Bij garderobebanken met
wandafstand hangt de natte
kleding achter het zitgedeelte
en kan daar afdruipen.

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

840130

80 cm

286,-

840140

80 cm

298,-

840150

80 cm

309,-

90 cm

293,-

840141

90 cm

305,-

840151

90 cm

316,-

840132

99,5 cm

298,-

840142

99,5 cm

309,-

840152

99,5 cm

321,-

321,-

840143

120 cm

332,-

840153

120 cm

344,-

454,-

840146

Binnenhoek

466,-

840156

Binnenhoek

477,-

840133

120 cm

840136

Binnenhoek

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

diepte: 45 cm

Breedte

840131

Wand behoeften: 62 x 62 cm

... met wandafstand

Art.-nr.

School/Dagverblijf – Hoogte: 43 cm

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Peuterspeelzaal – Hoogte: 26 cm Kleuterschool – Hoogte: 35 cm
Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

332,-

840170

80 cm

344,-

90 cm

351,-

99,5 cm

355,-

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

840160

80 cm

840161

90 cm

339,-

840171

840162

99,5 cm

344,-

840172

840163

120 cm

367,-

840173

120 cm

378,-

840166

Binnenhoek

477,-

840176

Binnenhoek

489,-

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Wand behoeften: 62 x 62 cm

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Opgelet

In tegenstelling tot alle andere
banken kan van de garderobebanken, die vast aan elkaar geschroefd
kunnen worden, samen met de balken en vakken één geheel worden
gemaakt

Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!

Rolgarderobe
Met 4 wielen, waarvan 2 met
vastzetrem. Materiaal: berkenhout,
schoenenrek van gepoedercoate,
stalen buizen (RAL 9006). Afmetingen: D 69 cm.
Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Zithoogte: 26 cm, Hoogte 120 cm
840201





Toplaag zitting vermelden (pagina 391)!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Lage mutsenschappen
B 120 cm (pag. 387)

861,-

Kleuterschool – Zithoogte: 35 cm, Hoogte 122 cm
840203

Direct
meebestellen

884,-

Hakenlijst
B 120 cm (pag. 404)
Levering zonder planken / hakenlijst.

Volledige garderobes ...
van berkenhout

Door de talrijke combinatiemogelijkheden bieden wij geen volledige eenheden. U kunt uw
geheel zelf samenstellen uit vast aan elkaar te
schroeven banken, vakken, balken en zijkanten
als afsluiting. Ideaal als er ter plekke geen geschikte wanden zijn voor de montage van de
schappen.

Mutsenschap (vanaf pag. 387)
Draagbalken

+

=

... vrijstaand voor de wand
Opgelet

Kan niet gecombineerd
worden met achterwanden
en kan niet rug tegen rug
geplaatst worden.

Verticale draagbalken voor de combinatie met lage mutsenschappen (pag. 387)
Materiaal: berken – massief hout. Voor vaste
banken. Afmetingen: B 7 x D 3 cm.
Art.-nr.

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Hoogte 109,2 cm
839620



68,-

Kleuterschool – Hoogte 119,4 cm
839621



Banken (op pag. 392)

Verticale draagbalken voor de combinatie
met hoge mutsenschappen
... vrijstaand voor de wand. Niet in combinatie
met achterwanden mogelijk. Voor vaste banken
(p. 390). Afmetingen: B 7 x D 3 cm. Materiaal:
berken – Berk Echt hout.
Art.-nr.

Verticale draagbalken voor de combinatie met
hoge mutsenschappenVerticale draagbalken
voor de combinatie met dubbele schappen in
diepte 22,1 cm
... vrijstaand voor de wand. Niet in combinatie

met achterwanden mogelijk. Voor vaste banken
(p. 390). Afmetingen: B 7 x D 3 cm. Materiaal:
berken – massief hout.

Prijzen in €

Art.-nr.

Peuterspeelzaal – Hoogte 118,8 cm
839624



Peuterspeelzaal – Hoogte 140,4 cm
839625

114,-

Kleuterschool – Hoogte 129,0 cm
6
 8,-

839626



Prijzen in €



1
 20,-

Kleuterschool – Hoogte 150,6 cm
839627

125,-



109,-

School/Dagverblijf – Hoogte 153,0 cm
839622



7
 9,-

Raadpleeg bij uw planning de schematische indeling op pagina 385.

Ruimteconcepten
op pagina 50.

... vrijstaand in de ruimte, aan beide kanten te gebruiken
A Afsluitzijde met draagbalk voor de

B E xtra draagbalk voor de montage

Voor vaste banken met een diepte van 33 cm.
Voor vaste banken, met voeten 33 cm. Afmetingen: B 52/74 x D 1,8 cm.

 oor vaste banken met een diepte van 33
V
cm. Voor vaste banken. Afmetingen: B 14 x
D 2,1 cm.

Art.-nr.

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Hoogte 109,2 cm
839690

259,-

Kleuterschool – Hoogte 119,4 cm
839693

270,-

met lage mutsenschappen

Art.-nr.

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Hoogte 109,2 cm
839654

A

51,-

839657

51,-

 xtra draagbalk voor de montage met
E
hoge mutsenschappen

 oor vaste banken met een diepte van 33 cm.
V
Voor vaste banken, met voeten 33 cm. Afmetingen: B 52/74 x D 1,8 cm.

 oor vaste banken met een diepte van 33
V
cm. Voor vaste banken. Afmetingen: B 14 x
D 2,1 cm.

Art.-nr.

Prijzen in €

839691

270,-

Kleuterschool – Hoogte 129,0 cm
839694

282,-

Art.-nr.

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Hoogte 118,8 cm
839655

51,-

839658

Voor vaste banken met een diepte van 33 cm.
Voor vaste banken, met voeten 33 cm. Afmetingen: B 52/74 x D 1,8 cm.

 oor vaste banken met een diepte van 33
V
cm. Voor vaste banken. Afmetingen: B 14 x
D 2,1 cm.

Peuterspeelzaal – Hoogte 140,4 cm
839692

293,-

Kleuterschool – Hoogte 150,6 cm
839695

305,-

Achterwand

Materiaal: 3-laagse kwaliteitsspaanplaat, melaminehars bekleed. Hoogte 60 cm. Diepte: 1,9 cm.
839790	B 80 cm
45,-
839791	B 90 cm
45,-
839792	B 99,5 cm
52,-
839793	B 120 cm
56,-
Opgelet

63,-

 xtra draagbalk voor de montage met
E
dubbele schappen

Prijzen in €

Banken (op pag. 392)

Kleuterschool – Hoogte 129,0 cm

 fsluitzijde met draagbalk voor de monA
tage met dubbele schappen

Art.-nr.

C

Kleuterschool – Hoogte 119,4 cm

 fsluitzijde met draagbalk voor de monA
tage met hoge mutsenschappen

Peuterspeelzaal – Hoogte 118,8 cm

B

Garderobe

montage met lage mutsenschappen

Mutsenschap (vanaf pag. 387)

Art.-nr.

Prijzen in €

Peuterspeelzaal – Hoogte 140,4 cm
839656

56,-

Kleuterschool – Hoogte 150,6 cm
839659

68,-

om veiligheidsredenen is
slechts één extra balk ( B )
voor de aanvulling van een
vrijstaande combinatie toegelaten.

Rugleuning voor montage aan de spijlen
Voor de bevestiging aan de verticale spijlen. 
Materiaal: berken – massief hout. Diepte: 2 cm, hoogte: 10 cm
839632	B 99,5 cm
33,-
839633	B 120 cm
37,-

Zonder decoratie!
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Afwasbare achterwanden
- een schone zaak!

Garderobeconcepten

2 A
 chterwand +
smalle adapterstrook

A Peuterspeelzaal – H: 109,2 cm
Art.-nr.

26 cm

Breedte

Peuterspeelzaal: H 71,9 cm
Kleuterschool: H 73,1 cm

A
B

Totale hoogten:
Peuterspeelzaal: 109,2 cm
Kleuterschool: 119,4 cm

Achterwand
Materiaal: 3-laagse kwaliteitsspaanplaat, toplaag van
melaminehars.

Voor
zithoogte

9,6 cm

Peuterspeelzaal: H 67,2 cm
Kleuterschool: H 68,4 cm

A
B

Peuterspeelzaal: H 70,4 cm
Kleuterschool: H 71,6 cm

A
B

A
B

D 3 cm

Prijzen in €

839700

80 cm

121,-

839701

90 cm

121,-

839702

99,5 cm

121,-

839703

120 cm

132,-

v oor de combinatie met
dubbele schappen (pag. 388)

Adapterstroken

voor de combinatie met hoge
mutsenschappen (pag. 387)

Adapterstroken

v oor de combinatie met lage
mutsenschappen (pag. 387)

3 Achterwand +
brede adapterstrook

31,2 cm

1 A
 chterwand zonder
opzetelement

A+C
B+C

Totale hoogten:
Peuterspeelzaal: 118,8 cm
Kleuterschool: 129,0 cm

Daarmee geeft u vuil en vocht de ‚rode
kaart‘! De achterwanden houden natte
kleding weg van de vertrekwanden, beschermen ze tegen slijtage en andere
‚schoonheidsvlekken‘.
U kunt de afwasbare achterwanden
combineren met mutsen- en dubbele
schappen met een diepte van 22,1 cm.

A+D
B+D

Totale hoogten:
Peuterspeelzaal: 140,4 cm
Kleuterschool: 150,6 cm

Opmerking: Voor de combinatie met
hoge mutsen- of dubbele schappen met
een diepte van 22,1 cm hebt u altijd adapterstroken nodig, zodat de hoogte van de
schappen niet verlaagd wordt en de kinderen zich niet kunnen stoten.

Duropal®-toplaag vermelden (pag. 391)!

B Kleuterschool – H: 119,4 cm
Voor
z ithoogte

35 cm

D 3 cm

Achterwand met adapterstroken
‚smal‘ voor de combinatie met hoge
mutsenschappen (pag. 388)
Materiaal: 3-laagse kwaliteitsspaanplaat,
toplaag van melaminehars.

Achterwand met adapterstroken ‚breed‘
voor de combinatie met dubbele schappen,
22 cm diep (pag. 389)
Materiaal: 3-laagse kwaliteitsspaanplaat,
toplaag van melaminehars.

C

D

Hoogte 9,6 cm

Hoogte 31,2 cm

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

Art.-nr.

Breedte

Prijzen in €

839710

80 cm

121,-

839760

80 cm

56,-

839770

80 cm

62,-

839711

90 cm

132,-

839761

90 cm

56,-

839771

90 cm

63,-

839712

99,5 cm

137,-

839762

99,5 cm

60,-

839772

99,5 cm

68,-

839713

120 cm

144,-

839763

120 cm

63,-

839773

120 cm

68,-

Duropal®-toplaag vermelden (pag. 391)!
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Alle prijzen exclusief BTW.

Aankleedhulp
Kinderen heel gemakkelijk
aan- en uitkleden!
Met onze slimme aankleedhulpjes behoren bukken en ongemakkelijk hurken tot het verleden. De kinderen komen u op
de traptreden een stukje tegemoet. Aangenamer voor u en
voor het kind.

E

E Aankleedhulp trap
Wordt vast aan de wand geschroefd. Materiaal: berken onbehandeld, treden en
bovenplaat met Duropal®- of linoleum-toplaag Afmetingen: B 40,6 x D 43 cm.
Podiumhoogte: 57 cm.
840210	
627,-

· met uittrek-beveiliging trap

F Hulp bij het aandoen van schoenen ‘olifant’
Der kleine Elefant ist für Erzieher und Eltern eine ergonomische Hilfe beim
Schuhe-Anziehen oder -Zubinden. Die Kinder können ihren Fuß dazu ganz bequem
auf die dafür vorgesehene Ablageplatte stellen. Dank der Rollen ist er fix überall
zu Stelle. Aus Sicherheitsgründen sind die Rollen unter Belastung blockiert, sodass
der Elefant nicht wegrollen kann. Materiaal: echt berkenhout met oranje en groen
linoleum, olifant van echt berkenhout, grijs geschilderd. Afmetingen: B 38,3 x H
46,5 x D 75,5 cm, zithoogte: 42,5 cm. Belastbaar tot max.: 120 kg.
341273	
374,-

· twee functies in één: kleedruimte en garderobe
· gepersonaliseerde stoffen tassen heten de kinderen welkom
· stoffen tassen functioneren ook als brievenbus voor ouders
· voldoende opbergruimte
· rugontlastend aan- en uitkleden van kinderen dankzij prettige hoogte.
- Materiaal: echt berkenhout

De plaat voor het aankleden wordt op een naar voren getrokken
kast aangebracht. Wij adviseren de zijpanelen als u de kast met plaat
solitair, d.w.z. zonder een kast rechts of links, wilt plaatsen.

Aankleedkast, dwars, 2 deuren
Afmeting zonder sokkel: B 77,4 x H 39,7
x D 33 cm. Met sokkel: H 44,5 cm. Textieltassen a.u.b. extra bestellen.
840231	
367,-

Aankleedkast, hoog, 2 deuren
Afmeting zonder sokkel: B 39,7 x H 77,4
x D 33 cm. Met sokkel: H 82,2 cm. Textieltassen a.u.b. extra bestellen.
840232	
367,-

Aankleedkast, 4 deuren
Maten: zonder sokkel B 77,4 x H 77,4
x D 33 cm. Hoogte met sokkel 82,2 cm.
Textieltassen a.u.b. extra bestellen.
840233	
643,-

Deuraanslag rechts/links vermelden!

BESTELMOGLIJKHEDEN voor uw Aankleedkasten

moet (vereiste gegevens)

kan (optionele gegevens)
Sokkel

Textieltassen

De deuren van de dubbele schappen
zijn verkrijgbaar met de aanslag links of
rechts. Geef bij uw bestelling a.u.b. de
gewenste uitvoering aan:

De aankleedkasten worden geleverd 
zonder sokkel. Geef bij uw bestelling
a.u.b. SOKM aan als u een kast met
s okkel wenst. Meerprijs voor sokkels:

Alle aankleedkasten worden geleverd
zonder vastklitbare textieltassen. Geef 
bij uw bestelling a.u.b. MTAS aan als u 
een kast met textieltassen wenst.
Meerprijs voor textieltas:

TVRE deur(en) rechts aangeslagen
TVLI deur(en) links aangeslagen

SOKM B 39,7 x T 33 cm
SOKM B 77,4 x T 33 cm

Voorbeeld

Deuraanslag

Bestelnummer

moet

Bestelmogelijkheden
kan
kan

kan

Slot voor Ankleedkasten
Draaistangslot
DSS1
Op meerprijs
letten: 
37,-
per slot

2933,-

Aantal

8 4 0 2 3 2 T V L I SOKMMTASDSS 1 1

MTAS 1 stuk

7,-

Artikelbenaming
Aankleedkaste. met sokkel,
2 deuren li., 2 Tassen, 2 Slot

			

Zonder decoratie!

Stukprijs €

4 8 4 ,-

Totaalprijs €

4 8 4 ,395

Garderobe

Opzetplaat
M
 ateriaal: berkenfineer, bekleding: linoleum, blauw. Afmetingen: B 77,4 x D 50
cm. Dikte: 2 cm.
840239	
114,-

Opmerking

52,-

· Comfortabel en
rugvriendelijk

· Met onderhoudsvriendelijk
oppervlak van linoleum

Aankleedkast

Zijpaneel
M
 ontage bij vrijstaande kasten met opzetplaat. 
Materiaal: berkenfineer.
Afmetingen: Diepte 15 cm.
840240	H 44,5 cm voor
een deur 45,-
840241	H 82,2 cm voor
twee deuren 

F

Alles in de box!
In deze garderobe is voor elk kind een eigen plaatsje. Jassen, tassen,
mutsen en schoenen zijn hier veilig opgeborgen. Maar, wat te doen
met al die kleine spulletjes zoals zakdoekjes, knuffelbeertje enz. Onze
oplossing: een kunststofbox met naamplaatje (pag. 410) voor elk kind.

Ontwikkeling en ontwerp van

Opbergruimte voor kunststof

boxen

Materiaal: beukenhoutfineer. Afmetingen: H 122 x D 33 cm. Levering zonder
kunststof dozen.
840319	B 31 cm; voor 6 
kunststof dozen
344,-
840317	B 60,5 cm; voor 12 
kunststof dozen
436,-
840318	B 89,5 cm; voor 18 
kunststof dozen
539,-

Direct
meebestellen
Kunststofbox, transparant
Afmetingen: B 26 x H 15 x D 31,2 cm.
839852	
21,-

Materiaalbakken afzonderlijk bestellen!

38 cm

75 cm

17 cm

17 cm

24 cm

Staande garderobe
combineerbaar met garderobebanken

Staande garderobe met 4 vakken
Staande garderobes zijn praktisch en handig waar geen wandmontage mogelijk is,
bijvoorbeeld bij dunne muren. Ondanks het zijdeel is er keuzevrijheid. Indien gewenst
kan de garderobe worden uitgebreid met bijpassende garderobebanken, met of zonder
lade (artikelnummer 840013 en 840043, B 99,5 x H 35 cm). Materiaal: beukenhoutfineer. Afmetingen: B 106 x H 160,4 x T 34,6 cm; vakbreedte 24 cm.
840435	zonder deuren
965,-
Kleur van haakjes vermelden!

840436	deuren, beslag links, greep rechts
840437	deuren, beslag rechts, greep links (geen afbeelding)
Kleur van haakjes vermelden! Kleur voorzijde vermelden!

396

Alle prijzen exclusief BTW.

1321,-
1321,-

Muurgarderobe

... met zitplaats
17,7cm

Het schoenenrooster - hier staan alle schoenen hoog en droog. Als modderweer zijn
sporen achterlaat, is hier met een veeg alles
weer picobello schoon.

115,8 cm

115,8 cm

17,7cm

Muurgarderobe met zitplaats

Muurgarderobe

Er zijn natuurlijk ook individuele hoekoplossingen! Neem contact op met ons! Wij
geven u graag advies. Stevige staalsteunengeven de zitbank houvast.

Kinderopvang + Kleuterschool – H: 115,8 cm
Art.-nr.

Breedte

Velden

Prijzen in €

840400

81 cm

4

712,-

840401

100,75 cm

5

822,-

Zitplaats stabiel dankzij stalen steunen
Materiaal: berken onbehandeld, schoenenschap van gepoedercoate stalen buizen
(RAL 9006) – ongevoelig voor vocht.
Afmetingen: Diepte 47 cm.

Kinderopvang + Kleuterschool – H: 115,8 cm

Tip
Kasten met deuren en andere afmetingen op
verzoek!

Kleur van haakjes vermelden!

Art.-nr.

Breedte

Velden

Prijzen in €

840410

81 cm

4

891,-

840411

100,75 cm

5

999,-

Kleur van haakjes vermelden! Bedekking van het zitoppervlak
vermelden!

Staande garderobe
met geïntegreerd schoenenvak

17,7cm

·o
 ptimaal voor dunne muren
·k
 euzevrijheid

Materiaal: berken onbehandeld, schoenenschap van
gepoedercoate stalen buizen (RAL 9006) – ongevoelig voor vocht. Diepte: 22 cm.

160,4 cm

Staande garderobe

Kleuterschool – Hoogte: 160,4 cm
Art.-nr.

Breedte

Velden

Prijzen in €

840430

81 cm

4

792,-

840431

100,75 cm

5

879,-

Zonder decoratie!
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Garderobe

Materiaal: berken onbehandeld, schoenenschap van gepoedercoate stalen buizen
(RAL 9006) – ongevoelig voor vocht.
Afmetingen: Diepte 22 cm.

Tip !

Garderobekasten

Alle kasten op deze pagina zijn
gedemonteerd bij levering!

76,2 cm

30 cm

... voor de kleuterschool

Geleverd met aluminium
plaat voor betere bescherming bij natte schoenen

Garderobekast, open
Boven met 2 vakken, 1 drievoudige haak. Materiaal: berken-fineer. Hoogte 122 cm,
diepte 33 cm.
840350	Basismodel, breedte: 31 cm
367,-
840351	Aanbouwmodel, breedte: 29 cm
309,-

Toepassingsvoorbeeld toont 6 x garderobekast open,
122,0 cm hoog

Kleur van haakjes vermelden!

17,3 cm

... voor school / kinderdagverblijf

103,7 cm

Garderobekast met deur
Met 1 legvak et schoenenvak, 1 drievoudige haak. Materiaal: berken-fineer. Hoogte
160,4 cm, diepte 47 cm
840364	Basismodel, breedte: 31 cm
539,-
840365	Aanbouwmodel, breedte: 29 cm
482,-

21,8 cm

Kleur van haakjes vermelden! Deuraanslag rechts/links vermelden! Kleur voorzijde
vermelden!
Meerprijs Duropal®-toplaag 

Toepassingsvoorbeeld toont 6 x garderobekast met
eigendomsvak, 160,4 cm hoog

57,-

BESTELMOGELIJKHEDEN voor uw kasten in kinderopvang en scholen

moet (vereiste gegevens)
Frontuitvoering Zonder nadere vermelding leveren wij automatisch berken onbehandeld.
Hout

Duropal®

NATU

Voorbeeld

berken

398

0003

sinaasappel

Bestelnummer

moet

Deuraanslag
De deuren van de dubbele schappen zijn verkrijgbaar met de aanslag links
of rechts. Geef bij uw bestelling a.u.b. de gewenste uitvoering aan:

0002

zinkgeel

0004

G719

hemelsblauw appelgroen

Bestelmogelijkheden
moet

8 4 0 3 6 5 0 0 0 1 TVRE
Alle prijzen exclusief BTW.

0001

berken

Aantal

TVRE
TVLI

deur(en) rechts aangeslagen
deur(en) links aangeslagen

Artikelbenaming

1 Garderobenkast

Stukprijs €

539,-

Totaalprijs €

539,-

Schooltassenkasten

cm

55,7 cm

122 cm

55,7 cm

Alle legbodems en deuren met krasvast berkendecor.

47

99,5 cm

49,3 cm

cm

99,5 cm

Schooltassenkast
Voor 6 tassen. Materiaal: berkenfineer. Vaste bodems
met robuuste Duropal®-toplaag. Afmetingen: B 67,4 x
H 160,4 x D 47 cm. Binnenmaten vak: B 30 x H 49 cm.
840302	
574,-

120

cm

47

Schooltassenkast
Voor 9 tassen. Materiaal: berkenfineer. Vaste bodems
met robuuste Duropal®-toplaag. Afmetingen: B 99,5 x
H 160,4 x D 47 cm. Binnenmaten vak: B 30 x H 49 cm.
840303	
730,-

cm

Schooltassenrek
Voor 15 tassen. Materiaal: berkenfineer. Vaste bodems
met robuuste Duropal®-toplaag. Afmetingen: B 120 x H
160,4 x D 47 cm. Vak hoogte 44 cm.
840343	
615,-

Pantoffel- en Laarzenkast

A

80 cm

33

cm

A Laarzenkast
6 tassen. Materiaal: berkenhout, bodems en sokkels van
melamine. Afmetingen: B 80 x D 33 cm.
840335	
482,-

160,4 cm

160,4 cm

De bodem van de laarzenkast is niet kwetsbaar
voor vuil en nattigheid,
want hij heeft een toplaag
van Duropal®.

B

B Pantoffelkast
12 tassen. Materiaal: berken-fineer, bodems en sokkels
van melamine. Afmetingen: B 80 x H 160,4 x D 33 cm.
840332	
615,-

Zonder decoratie!

80 cm

33

cm
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Garderobe

47

cm

67,4 cm

47

49,3 cm

160,4 cm

160,4 cm

160,4 cm

Schooltassenkast
V
 oor 5 tassen. M
 ateriaal: berkenfineer. Vaste bodems met
robuuste Duropal®-toplaag. Afmetingen: B 99,5 x H 122
x D 47 cm. Binnenmaten vak: B 30 x H 55 cm.
840301	
585,-

Garderobekasten
van staalplaat

Optioneel met schuin dak

Voordelen
· GS-getest
· Vrije vluchtwegen: aan de muur bevestigde kasten kunnen niet verschoven worden
· Extreem stabiel: gelaste behuizing van
staal, romp van 1 mm sterk staal, deur
van 1,5 mm extra-sterk staal, romp en
plank hoogwaardig gepoedercoat
· optimale luchtcirculatie: Designperforaties
zorgen voor optimale beluchting
· Roest niet: sokkel en onderkant van verzinkt dun staalplaat
· Geïntegreerde hoogteverstelling:
compenseert oneffenheden (tot 45 mm)

stevige deurstopper

met draaibaar
haakje

stabiel

Garderobekasten
Kleuterschool H 135 cm x T 35 cm

Met 4 vakken per compartiment

Basisschool H 165 cm x T 45 cm

verkrijgbaar
met 3 of 4
deuren

Garderobekast voor de kinderopvang
1 vak voor handschoenen en mutsen (H 11,5 cm),
1 helmvak (H 18 cm), 1 vak met haakjes voor jassen
(H 58,5 cm) en 1 schoenenvak (H 24,5 cm). Deur met
aanslag rechts. GS-certificaat. A
 fmetingen: H 135 x D 35
cm;  Breedte compartiment 30 cm, deuropening 23,5 cm.
103027	3 deuren, B 92,5 cm
1068,-

Meerprijs schuin dak             60,-
103028	4 deuren, B 122,5 cm
1469,-
Meerprijs schuin dak             80,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! 
Soort slot vermelden!

400

Optioneel met
schuin dak

Voortgezet onderwijs H 195 cm x T 45 cm

verkrijgbaar
met 2 of 3
deuren

Garderobekast voor de basisschool
1 helmvak (H 15 cm), 1 vak met haakjes voor jassen (H 65 cm), 1 vak voor schooltassen (H 41 cm) en
1 schoenenvak (H 21,5 cm). Deur met aanslag rechts.
GS-certificaat. Afmetingen: H 165 x D 45 cm.
103029	2 deuren, B 62,5 cm
854,-

Meerprijs schuin dak             40,-
103030	3 deuren, B 92,5 cm
1201,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! 
Soort slot vermelden!

Alle prijzen exclusief BTW.

verkrijgbaar
met 2 of 3
deuren

Garderobekast voor voortgezet onderwijs
1 vak voor waardevolle voorwerpen (H 10 cm), 1 helmvak (H 35 cm), 1 vak met haakjes voor jassen (H 86 cm)
en 1 vak voor schooltassen (H 41 cm). Deur met aanslag
rechts. GS-certificaat. Afmetingen: H 195 x D 45 cm.
103031	2 deuren, B 62,5 cm
881,-
Meerprijs schuin dak             40,-
1295,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort
slot vermelden!

103032	3 deuren, B 92,5 cm

Garderobekasten
met 2 vakken per compartiment

Basisschool – H 165 cm x D 45 cm

Voortgezet onderwijs – H 195 cm x D 45 cm

Garderobekast voor de basisschool
De vakken hebben allemaal een kledingstang en 2 dubbele haken en ze kunnen
gebruikt worden om jassen, gymtassen enzovoorts in op te bergen. Deurbeslag
rechts. GS goedgekeurd. Afmetingen: H 165 x D 45 cm; breedte compartiment 30
cm, breedte deuropening 23,5 cm, hoogte vak 76 cm, hoogte deuropening 72 cm,
diepte vak 42,5 cm.
206764	2 x 2 vakken, B 62,5 cm
934,-

Garderobekast voor de voortgezet onderwijs
De vakken - elk met kledingstang en 2 dubbele haken - zijn beschikbaar als opbergruimte voor jassen, sporttassen en co. Deuren scharnierend aan de rechterkant. GS goedgekeurd. Afmetingen: H 195 x D 45 cm; breedte compartiment 30
cm, breedte deuropening 23,5 cm, hoogte vak 91 cm, hoogte deuropening 87 cm,
diepte vak 42,5 cm.
206767	2 x 2 vakken, B 62,5 cm
988,-

Meerprijs schuin dak             40,-
206766	3 x 2 vakken, B 92,5 cm
1335,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

206784	3 x 2 vakken, B 92,5 cm

40,-
1402,-

Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

met garderobestang en opbergvak

Garderobe

Garderobekasten

Meerprijs schuin dak            

Voortgezet onderwijs – H 195 cm x D 45 cm
Garderobekast voor het voortgezet onderwijs met opbergvak en

kledingstang

E lk compartiment met 1 vaste bodem en 1 garderobestang met 2 dubbele haken.
In het bovenste vak passen helmen, waardevolle spullen, enz., onderin jassen en
schoenen. Deurbeslag rechts. GS-getest. Afmetingen: H 195 x D 45 cm, breedte
compartiment 30 cm, breedte deuropening 23,5 cm; klein vak: H 29 cm, hoogte
deuropening 25 cm; groot vak: H 156 cm, hoogte deuropening 150 cm; diepte
vak 42,5 cm.
206752	2 deuren, B 62,5 cm
760,-

Meerprijs schuin dak             41,-
1121,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

206763	3 deuren, B 92,5 cm

Farbkombinationen der Türen auf Anfrage möglich.

Zonder decoratie!
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Optioneel met schuin dak

Schooltassenkasten van staalplaat
Voordelen
· GS-getest

· Roest niet: sokkel en onderkant van verzinkt dun staalplaat

· Vrije vluchtwegen: aan de muur bevestigde kasten kunnen niet
verschoven worden

· Geïntegreerde hoogteverstelling:
compenseert oneffenheden (tot 45 mm)

· Extreem stabiel: gelaste behuizing van staal, romp van 1 mm sterk
staal, deur van 1,5 mm extra-sterk staal, romp en plank hoogwaardig
gepoedercoat

· Robuuste deurstopper: probleemloos openen van naast elkaar
liggende vakjes

Kleurcombinatie mogelijk op aanvraag
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Schooltaskast – H 165 cm x D 50 cm
Schooltaskast voor de basisschool
Deurbeslag rechts. Hoogwaardige poedercoating. GS-getest. Materiaal: Romp van
staal (1 mm), deuren van staal (1,5 mm). Afmetingen: H 165 x D 50 cm; vakafmeting: H 47 x D 47 cm.
206909	2 x 3 vakken, B 72,5 cm; deuropening B 28,5 cm; 
breedte vak: 34,8 cm
881,-
Meerprijs schuin dak             40,-

206910	3 x 3 vakken, B 107,5 cm; deuropening B 28,5 cm; 
breedte vak: 34,8 cm

1175,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

extra breede vakken

2 x 3 Vakken

3 x 3 Vakken

2 x 4 Vakken

3 x 4 Vakken

206936	2 x 3 vakken, B 82,5 cm; deuropening B 33,5 cm; 
reedte vak: 39,8 cm

934,-
Meerprijs schuin dak             40,206943	3 x 3 vakken, B 122,5 cm; deuropening B 33,5 cm; 
breedte vak: 39,8 cm
Meerprijs schuin dak            
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

1242,-
60,-

Schooltaskast – H 195 cm x D 50 cm
Schooltaskast voor het voortgezet onderwijs
Deurbeslag rechts. Hoogwaardige poedercoating. GS-getest. Materiaal: Romp van
staal (1 mm), deuren van staal (1,5 mm). Afmetingen: H 195 x D 50 cm; vakafmeting: H 44,5 x D 47 cm.
206929	3 x 4 vakken, B 107,5 cm; deuropening B 28,5 cm; 
breedte vak: 34,8 cm
1402,-
Meerprijs schuin dak             60,Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

extra breede vakken
206953	3 x 4 vakken, B 122,5 cm; deuropening B 33,5 cm; 
breedte vak: 39,8 cm
Meerprijs schuin dak            
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

1602,-
60,-

Voor de basisschool
· keuze uit 2 soorten
vergrendeling
· keuze uit 3 rompkleuren en 14 deurkleuren
3x2
Vakken

Garderobe

2x2
Vakken

1 klein en 1 groot,
extra breed vak

· v an stabiel staal

Schooltaskast voor de basisschool

E r is ruimte voor alles wat de leerlingen nodig hebben voor een lange dag op school.
Ze hebben elk twee compartimenten: het extra brede hoge compartiment biedt
plaats aan alle schooltassen en rugzakken. In het kleine compartiment is ruimte
voor schoenen of ander keukengerei. Door de indeling van de vakken kunnen ook
kleinere leerlingen hun spullen gemakkelijk opbergen. De deuren stoppen aan de
rechterkant. Materiaal: Romp van staal (1 mm), deuren van staal (1,5 mm). Met
een hoogwaardige poedercoating. GS-gekeurd. Afmetingen: H 165 x D 50 cm.
Vakafmeting: klein vak H 18 cm, groot vak H 56,5 cm; D 47 cm.
206958	2 x 2 vakken, B 72,5 cm; deuropening B 28,5 cm; 
breedte vak: 34,8 cm
974,-
Meerprijs schuin dak             40,-

206960	3 x 2 vakken, B 107,5 cm; deuropening B 28,5 cm; b
reedte vak: 34,8 cm
Meerprijs schuin dak            

1335,-
60,-

extra breede vakken
206961	2 x 2 vakken, B 82,5 cm; deuropening B 33,5 cm; 
breedte vak: 39,8 cm

1068,-
Meerprijs schuin dak             40,206962	3 x 2 vakken, B 122,5 cm; deuropening B 33,5 cm; 
breedte vak: 39,8 cm

1469,-
Meerprijs schuin dak             60,-
Kleur voorzijde vermelden! Kleur corpus vermelden! Soort slot vermelden!

Zonder decoratie!

403

Haaklijsten
Cruciaal onderdeel van elke goede garderobe.
Daartoe bieden wij u voor elk doel gepaste haakjes met
de bijbehorende lijst.

Golven in de garderobe
Willy Worm zorgt ervoor dat hier alles op orde blijft. Hij
heeft voor alles een haakje: voor de broodtas, de rugzak,
de regenjas en de muts ... Alle elementen met telkens 5
dubbele veiligheidshaken van metaal. Combineer naar
hartenlust en breid eventueel uit met rechte stukken of
tussenstukken. Materiaal: echt berkenhout.

B
C

A
D
A

B
C

C

472050	Kopdeel, afmetingen: 
B 117 x H 41 x D 6 cm
472052	Tussenstuk, afmetingen: 
B 100 x H 22 x D 6 cm

167,-
121,-

472056	Staartstuk, B 113 x H 25 x D 6 cm 132,-

D Hakenlijst

Als los element of met golfgarderobe te combineren.
Met dubbele veiligheidshaken van metaal. 
Materiaal: berkenhout. Afmetingen: H 12,8 x D 6 cm.
839004	B 80 cm, 4 haken
68,-
839006	B 99,5 cm, 5 haken
79,-
839009	B 120 cm, 6 haken
91,-

Ontwikkeling en ontwerp van

E
·e
 xtra grote
dubbele haken

E Hakenlijsten met extra grote dubbele haken
Vanwege de Duropal-toplaag ideaal voor de wasruimte, maar ook voor overdekte buitenbereiken. Materiaal:
waterbestendige toplaag van melaminehars. Kleur: wit.
5 dubbele veiligheidshaken van metaal, gepoedercoat
in witaluminium, RAL 9006. Afmetingen: B 100 x H 18
x D 6,6 cm.
472091	
86,-

Ontwikkeling en ontwerp van

F Garderobe-haaklijst
Met driedubbele mantelhaken. Wandafstand 12 cm.
Raamwerkkleur vermelden! Materiaal: staalprofiel-paneel met aan achterzijde gelaste haken en wandafstandhouders. Gecoat oppervlak. Paneelafsluiting recht met
afgeronde kunststofplug, haken van rondstaal Ø 8 mm.
176300	B 100 cm, 5 haken
121,-
176301	B 155 cm, 8 haken
167,-
176302	B 200 cm, 10 haken
217,-

F

Kleur van het onderstel vermelden!
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Mobiele ordehandhavers
Garderobewagen

Garderobewagen
Met 15 drievoudige haken, 6 dubbele veiligheidshaken en 4 rollen, waarvan
2 geremd. De beide stalen buizen zorgen ervoor dat tassen en rugzakken er niet uit
vallen. Materiaal: berken-fineer, gepoedercoate stalen buis (RAL 9006).
Afmetingen: B 89 x H 120 x D 60 cm.
840501	
712,-

Garderobewagen
Met 46 haken, een helmenschap en 4 wielen, waarvan twee met rem.
Materiaal: stalen buis, gelakt. Kleur: RAL 9006 witaluminium.
Afmetingen: B 97,5 x H 121,5 x D 60 cm.
125312	

333,-

Plaatsbesparend en altijd bij de hand
Tassenwagen

Garderobe

G

·	met verborgen
wielen

H

Tassenwagen
Op 2 niveaus vinden sporttassen e.d. een plaatsje.
Dankzij de herkenningsplaatjes (a.u.b. extra bestellen, pag. 472) vindt iedereen snel het eigen vak. De
tussenschotten en zijpanelen hebben afgeronde hoeken. Met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem. Materiaal:
berkenhout. Afmetingen: H 120,5 x D 60 cm, vakafmetingen: B 16,2 x D 26 cm, tussenwand 21 cm hoog.
840502	voor 20 kinderen, B 92 cm
1183,-
840503	voor 28 kinderen, B 128 cm
1470,-

Tassenwagen
Voor 26 kinderen. Aan 26 haken hangen de tassen in
een wip netjes op een rij - of eigenlijk in een ellips. Bij
het aantrekken van de rugzak kan de pauzeboterham
op drie niveaus ‚geparkeerd‘ worden. 
Materiaal: berkenhout, stalen buis, gepoedercoat.
Met 4 rollen, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: B 110 x H 72 x D 46 cm.
125196	
879,-

Tassenkar
Het frame van deze tassenkar bestaat uit massief
beukenhout. De houten haken steken niet uit, zodat er
geen gevaar voor verwondingen is. De middelste plank
kan in de hoogte versteld worden. Met vier verborgen
wielen. Afmetingen: H 76 x D 46 cm.

G

125291	klein, B 45,5 cm, 

H

125292	groot, B 92 cm, 

met 24 houten haken

Zonder decoratie!

met 28 houten haken

344,-
408,-

405

Schoenencactus® – Praktisch en plaatsbesparend
wandgemonteerd

met rolwieltjes
B

C

A

voor 15 paar

voor 25 paar

voor 30 paar

voor 25 paar

Schoenencactus®, 1 kleur
Leuke, plaatsbesparende opbergplek voor laarzen, schoenen en huisschoenen. Dankzij de rolwieltjes kan de
schoenencactus gemakkelijk verplaatst worden. Het gecoate oppervlak is afneembaar. M
 ateriaal: echt berkenhout,
gecoat. Afmetingen: Ø 57 cm. Levering in delen.

A
B
C

068560	H 77 cm, 7 rolwieltjes; voor 15 paar
068600	H 126 cm, 7 rolwieltjes; voor 25 paar
068598	H 126 cm, 7 rolwieltjes; voor 30 paar
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547,-
667,-
707,-

Schoenencactus®
25 paar laarzen, schoenen of huisschoenen kunnen hier
plaatsbesparend opgeruimd worden. Het gecoate oppervlak kan makkelijk afgenomen worden. 
068597	
627,-

Laarzenwand

Laarzenwand
Hier kunt u laarzen plaatsbesparend op een rijtje zetten.
De achterwand heeft een robuuste Duropal®-toplaag,
zodat hij niet bang is voor vuil of vocht. Een waterbestendige lijst beschermt bovendien de muur en zorgt
ervoor dat de laarzen rondom droog kunnen worden.
GS-getest (meer op pagina 1184). Materiaal: direct
gecoate houten plaat, gepoedercoate stalen buizen. De
afstandslijsten bestaan uit polyethyleen (maïs). Breedte
90 cm, diepte 13 cm.
839820	Breedte 90 cm, diepte 13 cm, 
hoogte 101,2 cm, 20 paar
309,-
839821	Breedte 90 cm, diepte 13 cm, 
hoogte 111,4 cm, 20 paar
328,-
839822	Breedte 90 cm, diepte 13 cm, 
hoogte 145 cm, 25 paar
397,-

Garderobeconcepten

Duropal-bekleding® voor achterwand vermelden!

Garderobe

Laarzenstandaard voor de wand, mobiel of speels

· v oor 30 paar laarzen
· voor 5 paar laarzen

· D
 ruppelbak

Laarzenstandaard, rechthoekig
Parkeerplaats voor 30 paar laarzen. De laarzenstandaard
kan binnen en buiten worden geplaatst. Zo nodig kunnen
de ‚opgeprikte‘ laarzen buiten snel even schoongespoten
Laarzenhouder
Hier kunnen 5 paar laarzen netjes opgeruimd drogen. worden om dan aan de lucht te drogen. Met 4 wielen,
Materiaal: onbehandeld larikshout met essen staven. waarvan 2 geremd, en afgeronde veiligheidsbeugels.
Afmetingen: B 96 x H 9 x D 4 cm, Lengte van de staven Materiaal: stalen buis, gepoedercoat (RAL 9006).
Afmetingen: ca. B 87 x H 120 x D 54 cm.
25 cm.
120157	
98,- 125319	
400,-

Laarzenkar, aan beide kanten te gebruiken
Hier is plaats voor 18 resp. 26 paar laarzen. Het Duropal-oppervlak van de kar is eenvoudig te reinigen zodat
vuil en vocht geen kans maken. Met 4 wieltjes, waarvan
2 vastzetbaar. Materiaal: echt berkenhout met Duropaloppervlak, geel, stalen buizen, gepoedercoat (RAL 9006).
Afmetingen: D 40 cm.
125323	voor 18 paar laarzen, B 108 x H 74 cm 650,-
125324	voor 26 paar laarzen, B 144 x H 80 cm 787,-

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

Kinderinfo’s
Eigendomsmappen
Ouderinfo’s
· Lijsten en mappen om te combineren
· Mappen met behulp van drukknopen
willekeurig uitbreidbaar

B

104617

+
C

A

Combinatiemogelijkheden:

114617

+

u kunt de lijsten en mappen
ook onderling wisselen.

114621

D

104618

Lijsten voor stofmappen
C Eigendomsmappen
De mappen worden met drukknopen aan de lijsten en De vrolijk gekleurde mappen met de doorzichtige folie
onder elkaar bevestigd. Zo groeit de wand rij voor rij. presenteren alle kinderen met een foto en een korte beMateriaal: Berk Echt hout. Afmetingen: B 93 x H 31 cm. schrijving. Elk kind kan de eigen lievelingskleur kiezen.
A 114617	Lijst ‚Linus en Lina‘
137,- Door uitbreiding naar beneden kan de infowand steeds
weer worden aangepast aan de samenstelling van de
B 104617	Lijst ‚vrolijke dakenrij‘
115,-
groep. Levering van de mappen incl. 20 vel karton (17
x 20 cm, 220 g/m², wit). Materiaal: 50 % katoen, 50 %
polyester en kunststoffolie (30 °C fijne was). Afmetingen:
ca. 18 x 27 cm 5 netjes in 5 kleuren.
114621	5 stuks
47,-

door drukknopen
uitbreidbaar

Zak 25 x 25 cm
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D

Eigendomsmappen

Kakelbonte infowand. In deze mappen zijn info‘s, gevonden voorwerpen of lievelingsspulletjes van de kinderen veilig opgeborgen. Een foto of een tekening in het
raampje verraadt, van wie de map is. ‚s Morgens kunnen
de kinderen de raamluikjes openen en zo de anderen
zeggen: ‚Ik ben er vandaag‘. Materiaal: 100 % katoen,
kunststoffolie en klittenband (30 °C fijne was). Afmetingen: map ca. 18 x 27 cm.
104618	5 stuks
40,-

Zitje voor beertje en zijn vriendjes
In deze eigendomsmappen is niet alleen ruimte voor
belangrijke dingetjes, maar ook voor een klein knuffeltje. De foto achter de doorzichtige folie geeft aan
wie de ‚eigenaar‘ is. Ideaal voor kinderen die nog niet
kunnen lezen. De mappen worden met drukknopen aan
de lijsten en onder elkaar bevestigd. M
 ateriaal: lijst van
berkenhouit, mappen van katoen, polyester en kunststoffolie. Afmetingen: lijst B 130 x H 16 cm, mappen
B 25 x H 25 cm.
114618	Lijst voor grote eigendomsmappen  75,-
114620	Eigendomsmappen groot 5 stuks 
60,-

Oudersbrievenbus
Oudersbrievenbus
Een ronde zaak: informatiebladen voor ouders gewoon
oprollen en hup – in de ‚postbuis‘. In totaal 30 buizen.
Materiaal: berkenhouit. Afmetingen: H 65 x D 10,5 cm.
Naamplaatjes a.u.b. extra bestellen.

E
F

121368	Oudersbrievenbus voor 20 kinderen, 
B 43 cm
115,-
120166	Oudersbrievenbus voor 30 kinderen, 
B 57 cm
143,-
Direct
meebestellen

Naamplaatjes
K
 unststofraampjes met witte papierinleg en beschermfolie. Afmetingen: ca. 5,7 x 2 cm. Zonder schroeven.
092071	30 stuks
40,-

voor 20 Kinderen

voor 30 Kinderen

Garderobe

F

E

Zonder decoratie!
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Illustrationen für Erkennungsschilder Illustrationen
Ontwikkeling
en ontwerp van
für Erkennungsschilder

Herkenningsplaatjes
Illustrationen
Erkennungsschilder
Illustrationen
für für
Erkennungsschilder
in hout, papier, stof en kunststof
– met
30
verschillende motieven

Illustrationen für Erkennungsschilder
Dieren
Illustrationen für Erkennungsschilder

Kleuririjke
Illustrationen für Erkennungsschilder
wereld
Illustrationen für
Erkennungsschilder
Illustrationen
für Erkennungsschilder
Illustrationen
für Erkennungsschilder
Speelgoed

Kakelbont

Houten herkenningsplaatjes
Afmetingen: 37 x 37 mm, 6 mm dik. Elk 30 stuks:
092021	Dieren
32,-
019610	kleurrijke wereld
32,-
092023	speelgoed
32,-
157954	kakelbont
32,-

Zelfklevende papieren herkenningsplaatjes
Telkens 3 dezelfde vellen met telkens 30 motieven.
Afmetingen: 37 x 37 mm. Per 90 stuks.
092011	Dieren
12,-
116841	Bonte wereld
12,-
092013	Speelgoed
12,-
157941	kakelbont
12,-

Kunststof herkenningsplaatjes
Gelieve frame afzonderlijk te bestellen.
Afmetingen: 35 x 35 mm. Per 30 stuks.
092040	Dieren
116833	Bonte wereld
092042	Speelgoed
157953	kakelbont

33,-
37,-
33,-
37,-

Direct
meebestellen

Zelfhechtende herkenningsplaatjes
K
 unststof raampje incl. papierinleg en doorzichtig schuifraampje (opzij uittrekbaar).
Afmetingen: 10,5 x 7,4 cm (A7).
092303	12 stuks
60,-

Herkenningsplaatjes
Passen voor de artikelnrs. 092040, 092042, 092043, 116833 en 157953.
Incl. bevestigingsmateriaal. Kleur: bruin. Afmetingen: 38 x 38 mm.
092035	30 stuks

29,-

· om zelf te ontwerpen
· voor leuke feesten enz

Naamplaatjes
Kunststofraampjes met witte papierinleg en beschermfolie. 
Afmetingen: ca. 5,7 x 2 cm. Zonder schroeven.
092071	30 stuks
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40,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Buttons om zelf te ontwerpen
Beschilder de binnenkant of leg er een foto of een uitgesneden motief in, druk
beide delen van de button samen, klaar! Tip: met magneetband ook te gebruiken op
magnetisch bord. Inhoud: 24 tweedelige buttons van kunststof met veiligheidsspeld
en papierinleg. Afmetingen: Ø 6,5 cm.
174816	24 stuks
19,-

SPEELHUIZEN
Veiligheids- en kwaliteitskenmerken
van Gemino+ ������������������������������� vanaf pagina 412

Speelhuizen

Speelhuizen
· voor de kinderopvang ��������������� vanaf pagina 414
· voor de kleuterschool ���������������� vanaf pagina 422

Speelhuizen
6
4
3

5

2
1

Veiligheid
1 	Minimaal letselrisico dankzij extra afronding:
20 mm afronding aan de hoekposten en 5 mm
aan alle andere randen.
2 	Veiligheidstrap: met gesloten treevlakken,
antislipprofiel en een treediepte van 28 cm.
3 	 Dubbele handleuning: op twee hoogten vast te pakken.
4 	Extra hoge borstweringselementen: vanaf een podiumhoogte
van 100 cm is een borstwering van minstens 100 cm vereist.
5 	Borstweringframe: stabiel, dubbel profiel –
inkijkmogelijkeid door kijkspleet.
6 	Juiste afstand tot het plafond: hoofdjes kunnen niet gekneld
raken. Rekening houden met de aanwijzingen op pagina 424.

Golfhelling: zacht bekleed,
extra veilig voor kruippeuters

Veiligheid voor kinderen, leiders/leidsters,
leerkrachten en instanties
· Elke Gemino-eenheid, ook individueel samengesteld,
Is conform DIN EN 1176 gemaakt.
Een groot deel van de voorgeplande eenheden werd bovendien in 2020 door
de TÜV Austria (Wenen) gecertificeerd volgens DIN EN 1176-1 GS.
· Totale zekerheid met betrekking tot de vereniging van gemeentelijke
ongevallenverzekeringen (GUV) met inachtneming van de
DGUV-regel 102-002.
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Alle prijzen exclusief BTW.

Veiligheidsdeuren: meer informatie
daarover vindt u op pagina 422

Kwaliteit
Uitgezochte materialen en de productie in Duitsland staan
garant voor de topkwaliteit en de duurzaamheid van Gemino+.
Voor Gemino+ worden massief beuken en berkenfineer van uitstekende kwaliteit verwerkt. De gecertificeerde materialen en de
zorgvuldige verwerking daarvan voldoen aan de strengste eisen en
garanderen de duurzaamheid van dit product.
•	Oppervlak met een toplaag van onderhoudsvriendelijke,
hygiënische waterlak
• zelfdragend systeem ➞ geen wandbevestiging vereist,
ook vrij in de ruimte plaatsbaar!

10 jaar

garantie
Massief berkenhout

Posten:
5,4 cm dik, meervoudig verlijmd,
zinkvertanding ➞ uitstekende
k waliteit, niet-trekkend

Spijlen:
vierhoekig en afgerond
➞ in tegenstelling tot ronde sporten,
buigvrij

Draagbalk voor zware lasten:
met dubbel T-profiel
➞ extreme draagkracht en stabiliteit

Gatenplaat:
2,5 mm dik, gepoedercoat
metaal ➞ transparant en absoluut
stabiel

Podiumbodem:
25 mm dik, met linoleum bekleed
➞ absoluut belastbaar en hygiënisch

Traptreden:
massief, slijtvast hardhout met
antisliprand ➞ stabiel en veilig

Speelhuizen

Veiligheidsradius 5 mm
aan alle Elementen

Panelen:
berkenhout, gesleufd,
zonder schroeven en overstek

Zonder decoratie!
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4 Doorloopbeveiliging

1 Trap met rubberen

antislipprofiel en twee
handige leuningen

2 Ontdekkingstunnel
met 3 ingangen

3 Kijkopening in
het podium

1 Linoleum-glijbaan incl door
loopbeveiliging

1

Linoleum-glijbaan incl
doorloopbeveiliging

2 Trap met rubberen
antislipprofiel en twee
handige leuningen

2 Ontdekkerstunnel
Speelburcht met uitkijkpost
1 linoleum-glijbaan incl. doorloopbeveiliging (kinderen moeten gaan zitten voor ze
glijden)
2 ontdekkerstunnels
3 raampjes in het podium 
259085	
5747,-
210033	Montage speelhuis 
                 prijs op aanvraag.

414

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
tegen de muur
vanaf 1,5 jaar
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium: 
51 cm
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
153,5 cm
Benodigde ruimte: 352,1 x 127 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

Alle prijzen exclusief BTW.

Op-en-af-doorloopbeveiliging

1 Linoleum-glijbaan incl. doorloopbeveiliging (kinderen moeten gaan
zitten voor ze glijden)
2 Trap met rubberen antislipprofiel en
twee handige leuningen.
259022	
3678,-
210033	Montage speelhuis 
            prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
vanaf 1,5 jaar
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium: 
51 cm
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
153,5 cm
Benodigde ruimte: 230,5 x 129,3 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

Speelhuizen voor
de kinderopvang
Gemino+ voor de kleinsten
10 jaar

garantie
Massief berkenhout

Veiligheidsradius 5 mm
aan alle Elementen

Belevenis-speelburcht
1 Trap met rubberen antislipprofiel en twee handige
leuningen
2 Ontdekkingstunnel met 3 ingangen
3 Linoleum-glijbaan
4 Doorloopbeveiliging (kinderen moeten gaan zitten voor
ze glijden)
Technische gegevens en opmerking over de zintuigplaten in
aanmerking nemen. Zintuigplaten afzonderlijk bestellen. 
259007	
4597,-
210033 Montage speelhuis           prijs op aanvraag.

3 Linoleum-glijaan

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: tegen de muur
Leeftijdsgroep: vanaf 1,5 jaar
Hoogte podium:
51 cm
Hoogte borstwering:
82,5 cm
Totale hoogte:
153,5 cm
Benodigde ruimte:
187,8 x 169,7 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

met Tretford tapijt

Zeemanshoek
1 Gevoerde, golvende weg 
2 Golvende weg met Tretford-tapijt 
3 Reuzegrote spiegel
Technische gegevens en opmerking over de zintuigplaten in aanmerking nemen. (p. 426). Zintuigplaten
afzonderlijk bestellen. 
259023	
5977,-
210033	Montage speelhuis       prijs op aanvraag.
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium: 
Hoogte borstwering: 
Totale hoogte: 
Benodigde ruimte: 
GS-gecertificeerd: 

in de hoek
vanaf 1,5 jaar
51 cm
82,5 cm
170,5 cm
255 x 255 cm
ja

1 Gevoerde,

golvende weg

Zonder decoratie!
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Speelhuizen

2 Golvende weg

3 Reuzegrote spiegel

10 jaar

garantie
Massief berkenhout

GS-gecertificeerd:
Meer op p. 412.

1 Gevoerde,

golvende weg

2 Helling

Speelhuis op en af met golf helling
1 Gevoerde, golvende weg 
2 Helling (Tretford-tapijt)
259019	
3735,-
210033	Montage speelhuis     prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1 jaar
Hoogte podium: 
17,34 cm
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
182,6 cm
Benodigde ruimte: 
245 x 182 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

1 Gevoerde,

golvende weg

2 Geïntegreerd voelbad
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Alle prijzen exclusief BTW.

Welkom in het

kruipparadijs
2 Reuzegrote spiegel

1 Brede podiumtrappen
voor kruipers

Podiumburcht
1 Brede podiumtrappen voor kruipers
2 Reuzegrote spiegel
3 Kijkgaten in de bodem
4 Gevoerde, golvende weg
259079 
7874,-
210033	Montage speelhuis     
                prijs op aanvraag.

3 Patrijspoorten zorgen voor licht in het hol.

Speelhuizen

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1 jaar
Hoogte podium: 
17, 34, 51 cm
Hoogte borstwering: 82,5 und 112,1 cm
Totale hoogte: 
179,4 cm
Benodigde ruimte: 
309,4 x 243 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

4 Gevoerde,
golvende weg

Speelweide
1 Gevoerde, golvende weg
2 Geïntegreerd voelbad
259086 
5632,-
210033	Montage speelhuis     
                prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
tegen de muur
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1 jaar
Hoogte podium: 
17 und 34 cm
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
136,5 cm
248,6 x 243 cm
Benodigde ruimte: 
GS-gecertificeerd: 
ja

Zonder decoratie!

417

10 jaar

garantie
Massief berkenhout

Voor rust en ontspanning

met
terugtrekruimtes

GS-gecertificeerd:
Meer op p. 412.

1 Ontdekkerstunnel met drie

ingangen: naast de trap, achter
het balkon en achter de glijbaan

3 Ontdekkersgrot met
spiegel

2 Linoleum-glijbaan incl.
doorloopbeveiliging
(kinderen moeten gaan
zitten voor ze glijden)

Slakkenhuis
1 Ontdekkerstunnel met drie ingangen: naast de trap,
achter het balkon en achter de glijbaan
2 Linoleum-glijbaan incl. doorloopbeveiliging
    (kinderen moeten gaan zitten voor ze glijden)
3 Ontdekkersgrot met spiegel 
Technische gegevens en opmerking over de zintuigplaten
(p. 426) in acht nemen.
Zintuigplaten afzonderlijk bestellen.
259027 
6069,-
210033	Montage speelhuis       prijs op aanvraag.

Door de spiegel aan de achterwand lijkt het geheel groter en interessanter.
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Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium: 
Hoogte borstwering: 
Totale hoogte: 
Benodigde ruimte: 
GS-gecertificeerd: 

tegen de muur
vanaf 1,5 jaar
51 cm
82,5 cm
153,5 cm
248,5 x 170,0 cm
ja

Meergeneratiehuis

 Podiumtrap
1
2 Kleine en grote afzonderingsgrot 
(set matten afzonderlijk bestellen)
3 Trap voor basisschoolkinderen
Technische gegevens en opmerking over de
zintuigplaten (p. 426) in acht nemen.
Zintuigplaten afzonderlijk bestellen. 
259046	
8161,-

254002	Mattenset, 2-delig

1 Podiumtrap

600,-

Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

210033	Montage speelhuis       

                  prijs op aanvraag. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing:
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar
51 und 85 cm
Hoogte podium: 
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
184 cm
Totale hoogte: 
Benodigde ruimte: 
370,2 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd: ja

2 Kleine en grote afzonderingsgrot (set matten
afzonderlijk bestellen)

3 Trap

voor omhoog
klimmen

3 Grote speelruimte 
Home Sweet Home
1 K
 nuffelgrot met geperforeerde lat.
Set matten afzondelijk bestellen.
2 P odiumtrap
3G
 rote speelruimte
259036	
5632,-
254003	Set matten, 3-delig

867,-
Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

210033	Montage speelhuis       

                  prijs op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 2 jaar
Hoogte podium:
85 cm
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
192,7 cm
Benodigde ruimte: 
248,6 x 127 cm
GS-gecertificeerd: ja

2 Podiumtrap

1 Knuffelgrot met geperforeerde lat
en set matten (afzonderlijk bestellen)

3 Verbindings
tunnel met
kijkopening 

Speelhuizen

Mollenhuisje
1 Linoleum glijbaan
2 Terugtrekhoekje
3 Verbindingstunnel met kijkopening
Technische gegevens en opmerking over de
zintuigplaten (p. 426) in acht nemen.
Zintuigplaten afzonderlijk bestellen. 
259050	
7356,-
210033	Montage speelhuis       
                  prijs op aanvraag.

1 linoleum
glijbaan

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
tegen de muur
vanaf 1,5 jaar
Leeftijdsgroep: 
Hoogte podium:
51 cm
Hoogte borstwering:
82,5 cm
Totale hoogte: 
200 cm
Benodigde ruimte: 
260 x 169,7 cm
GS-gecertificeerd: ja

2 terugtrekhoekje

Zonder decoratie!
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10 jaar

garantie

Slaapgeminos!

Massief berkenhout

4 S toffen dak als

GS-gecertificeerd:
Meer op p. 412.

verduistering

3 Tweede niveau met

plaats voor 4 ligkussens

2 Knuffelgrot met nis
1 Geïntegreerde kast voor ligkussens en
dekens voor 6 kinderen
(ligkussens 024065 afzonderlijk bestellen)

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep:  vanaf 1,5 jaar
Hoogte podium: 
85 cm
Hoogte borstwering:  82,5 cm
Totale hoogte: 
201,9 cm
Benodigde ruimte: 

310,6 x 129,4 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

Slaapgemino B – 
Ligplaats voor 6 - 8 kinderen

1 Geïntegreerde kast voor ligkussens en dekens
voor 6 kinderen (ligkussens 024065 afzonderlijk
bestellen)
2 Knuffelgrot met nis (set matten, art.nr. 254002,
afzonderlijk bestellen)
3 Tweede niveau met plaats voor 4 ligkussens
4 Stoffen dak als verduistering 
259092 
10115,-
254002 Set matten, 2-delig
600,-
Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

210033	Montage speelhuis prijs op aanvraag.

1 Knuffelgrot
(set matten, art.nr. 341421
afzonderlijk bestellen

420

2 Dekenkasten
voor 6 kinderen

Alle prijzen exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
tegen de muur
Leeftijdsgroep:  vanaf 1,5 jaar
Hoogte podium: 
85 cm
Hoogte borstwering:  82,5 cm
Totale hoogte: 
201,9 cm
Benodigde ruimte: 

189 x 189 cm
GS-gecertificeerd:ja

Slaapgemino C – 
Ligplaats voor 4 - 6 kinderen

1 Knuffelgrot (set matten, art.nr. 341421,
afzonderlijk bestellen)
2 Dekenkasten voor 6 kinderen
(ligkussens 024065 afzonderlijk bestellen)
259093	
7103,-
341421	Set matten, 3-delig
894,-
Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

210033	Montage speelhuis prijs op aanvraag.

3 Ligplaats voor set ligkussens

2 Trap met rubberen
antislipprofiel en
twee handige
leuningen

1 Ligplaats voor set matten

Slaappodium – Ligplaats voor 8 kinderen
1 Ligplaats voor set matten (art.nr. 254008), afzonderlijk bestellen.
2 Trap met rubberen antislipprofiel en twee handige leuningen
3 Ligplaats voor set ligkussens (art.nr. 254007), afzonderlijk
bestellen.
259088 
9655,-
254007 Set ligkussens, 4-delig
360,-
Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

254008 Set matten, 3-delig

1303,-

Kleur van kunstleer vermelden! (vanaf p. 486)!

prijs op aanvraag.

De gemakkelijke ligplaatsen op
de bovenverdieping zijn erg in trek.
Speelhuizen

210033	Montage speelhuis

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 1,5 jaar
Hoogte podium:  85 und 102 cm
Hoogte borstwering:  112,1 cm
Totale hoogte: 
214,1 cm
Benodigde ruimte: 

309,4 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd: ja

De nieuwe

speelwerelden

... vindt u op pagina 22.

Zonder decoratie!
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Kleuterschool-Geminos
3 Grote ruimte voor

A

rollenspel op de 1e
verdieping

1 Trap met rubberen

antislipprofiel en twee
handige leuningen

2 Grote ruimte

voor rollenspel
op de benedenverdieping

Veiligheidsdeur

B

Geen toegang voor kruipkindjes:
de veiligheid van onze kleinsten
komt altijd op de eerste plaats.
Veiligheidsdeuren zijn bedoeld
als afgrenzing van het speelter
rein bij gemengde leeftijdsgroe
pen. Omdat alleen kinderen van
af een bepaalde lichaamslengte
de deur kunnen openen, blijft
voor de allerkleinsten de toe
gang gesloten en hun veiligheid
gewaarborgd. De deuren passen
op elke trap en worden ook in
speciale afmetingen vervaardigd!
Neem contact met ons op!
A Huis met dakterras, rechts
1
 Grote ruimte voor rollenspel op de
benedenverdieping
2. Trappen met rubberen antislipprofiel en twee
handige leuningen
3. Grote ruimte voor rollenspel op de 1e verdieping.
259028	
6069,-
210033	Montage speelhuis              prijs op aanvraag.

B Huis met dakterras, links
Dezelfde opbouw als huis dakterras rechts, artikelnr. 259028.
Positionering: in de hoek. 
259074 
6069,-
210033	Montage speelhuis
prijs op aanvraag.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
vanaf 3 jaar
Alter: 
Hoogte podium: 
136 cm
Hoogte borstwering: 
112,1 cm
Totale hoogte: 
248,1 cm
Benodigde ruimte: 
252,8 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

Alle prijzen exclusief BTW.

Hoogte van de ruimte meer dan 272 cm!
Rekening houden met opmerking op pagina
424 ‘Inklemmen hoofd verhinderen’.

10 jaar

garantie
3 Trap met rubberen

Massief berkenhout

antislipprofiel en twee
handige leuningen
Technische gegevens en
opmerking over de
zintuigplaten (p. 426) in
acht nemen.
Zintuigplaten afzonderlijk
bestellen.

GS-gecertificeerd:
Meer op p. 412.

Winkeltje
1 Geperforeerde plaat (inhangelementen
afzonderlijk bestellen)
2 Winkeltje
3 Trap met rubberen antislipprofiel en twee
handige leuningen. 
259030	
6839,-
210033	Montage speelhuis
prijs op aanvraag. 
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 3 jaar
Hoogte podium: 
136 cm
Hoogte borstwering: 
112,1 cm
Totale hoogte: 
257,5 cm
Benodigde ruimte: 
192 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
Hoogte van de ruimte meer dan 280,5 cm!
Rekening houden met opmerking op pagina
424 ‘Inklemmen hoofd verhinderen’.

1 Geperforeerde plaat 2 Winkeltje

3 Linoleum-glijbaan

1 Ladder

Gemofant
1 Ladder (valmat afzonderlijk bestellen)
2 Doorloopbeveiliging (kinderen moeten
gaan zitten voor ze glijden)
3 Linoleum-glijbaan
259026	
4804,-
254010	Valmat voor klimtrap
373,-
Naam van kleur vermelden!

210033	Montage speelhuis

prijs op aanvraag. 

moet
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 3 jaar
85 cm
Hoogte podium: 
Hoogte borstwering: 
82,5 cm
Totale hoogte: 
167,5 cm
Benodigde ruimte: 

312,7 x 173,6 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

(vereiste gegevens)

Veiligheid-Valmatten

R003

Saffier

R051
Weide

Zonder nadere vermelding leveren wij R003!

R103

Amber

R206
Steen

We gebruiken alleen HIC gecertificeerde matten. (zie p. 458).

Zonder decoratie!
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Speelhuizen

2 Doorloopbeveiliging

1 Trap met rubberen

antislipprofiel en twee
handige leuningen

4 Geïntegreerde materiaalkast

3 Afgezonderde
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 3 jaar
Hoogte podium: 
136 cm
Hoogte borstwering: 
112,1 cm
Totale hoogte:
248 cm
Benodigde ruimte: 
313,6 x 127 cm
Benodigde ruimte met uitgetrokken
materiaalwagen: 
313,6 x 242 cm
GS-gecertificeerd: 
ja
Hoogte van de ruimte meer dan 272 cm! Rekening
houden met opmerking zie onder ‘Inklemmen hoofd
verhinderen’.

Avonturen galerij

1 Trap met rubberen antislipprofiel en twee
handige leuningen
2 Winkeltje
3 Afgezonderde ruimte voor rollenspel
4 Geïntegreerde materiaalkast (materiaalbakken
afzonderlijk bestellen) Zintuigplaten afzonderlijk
bestellen. Rekening houden met opmerking op
pagina 426.
259056	
8448,-
210033	Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

2 Winkeltje

Bergruimte optimaal benutten
Gebruik uw Gemino+ ook voor het bewaren
van materialen en/of speelgoed. In bijna elk
speelhuis kan een opbergwagen of rolwagen
worden geïntegreerd. De eerste biedt veel
ruimte voor knutselmateriaal of voor elk kind
een eigen vak. De opbergwagen wordt slechts
tot aan de aanslag eruit getrokken en kan dus
ook niet omvallen. Lage rolwagens in verschillende afmetingen zijn ideaal voor blokken, als
verkleedkist of voor ander speelgoed.

Door de geïntegreerde stopper wordt de
opbergwagen niet volledig uitgetrokken en
kan deze niet kantelen.

Inklemmen van hoofd verhinderen –
dankzij de juiste afstand tot het plafond!
Ook als een speeltoestel door de fabrikant volkomen volgens de
normen is gebouwd, gecontroleerd en gecertificeerd, moeten de
omstandigheden ter plaatse worden nagegaan. Essentieel is de
afstand tot het plafond. Kinderen kunnen met hun hoofd tussen
het speelhuis en het plafond blijven vastzitten. Daarom moet deze
afstand kleiner dan 8,9 cm of groter dan 23 cm zijn. Als dat niet
mogelijk is, kan HABAPro speciaal voor u een borstwering ontwerpen
die tot het plafond reikt!

424

ruimte voor
rollenspel

Alle prijzen exclusief BTW.

minder dan 8,9 cm
of groter dan 23 cm

3 Trap met rubberen
antislipprofiel en
twee handige
leuningen

Dwergenbergen
1 Grote ruimte voor rollenspel
2 Gatenplaat
(inhangelementen afzonderlijk bestellen)
3 Trap met rubberen antislipprofiel en
twee handige leuningen Technische
gegevens en opmerking over de zintuig
platen (p. 426) in acht nemen.
Zintuigplaten afzonderlijk bestellen.
259053 
10150,-
210033	Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

1 Grote ruimte
TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 3 jaar
Hoogte podium: 
136 cm
Hoogte borstwering: 
112,1 cm
Totale hoogte: 
273,5 cm
Benodigde ruimte: 
313,6 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd: 
ja

voor rollenspel

2 Gatenplaat

10 jaar

garantie

Hoogte van de ruimte meer dan 296,5 cm!
Rekening houden met opmerking op pagina
424 ‘Inklemmen hoofd verhinderen’.

Massief berkenhout

GS-getest

3 Trap met rubberen

Dakdekker ruit
1 Gatenplaat (inhangelementen
afzonderlijk bestellen)
2 Ruimte voor rollenspel met doorzichtige
deur
3 Trap met rubberen antislipprofiel en twee
handige leuningen
259032	
7908,-
210033	Montage speelhuis
prijs op aanvraag.

Speelhuizen

antislipprofiel en twee
handige leuningen

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatsing: 
in de hoek
Leeftijdsgroep: 
vanaf 3 jaar
Hoogte podium: 
136 cm
Hoogte borstwering: 
112,1 cm
248,1 cm
Totale hoogte: 
Benodigde ruimte: 
252,8 x 187,8 cm
GS-gecertificeerd:
ja
Hoogte van de ruimte meer dan 272 cm!
Rekening houden met opmerking op pagina
424 ‘Inklemmen hoofd verhinderen’.

1 Gatenplaat

2 Ruimte voor rollenspel met doorzichtige deur
Zonder decoratie!
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Zinnenplaten voor
Deze zinnenplaten kunt u probleemloos bij alle
-speelhuizen
monteren om het leren te stimuleren.
Materiaal: basisplaat van berkenhout. Afmetingen: 40,6 x 43,2 cm

Sluitingen
7 sluitingen bij elkaar. Hier kun je in alle rust uitproberen Draai-kogelslak
en oefenen zo lang je wilt.
Een flinke zwaai brengt de kogels in een omloopbaan. 
120370	
80,- 120396	
148,-

Plaat Tandwielen met acryl
Als het grote tandwiel draait, draaien de kleintjes ook:
van tand naar tand. 
120394	
183,-

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Lang koord/Lange
ketting. Verwurgingsgevaar. 

Plaat Spinnenweb
Met spinnenweb en drie verschuifbare figuurtjes: spin, Draaischijf 3
vlieg en kever. 
Biedt fascinerende optische effecten. 
151523	
125,- 120148	

Magneetspoor + 2 taststaven
Met twee stalen kogels. 
92,- 120392	

103,-

A Plaat Dobbelsteen
Met de dobbelstenen in zes kleuren kunnen leuke patronen en constructies gebouwd worden tussen de houten
Regenmaker
deuvels. Inclusief 72 dobbelstenen (3 × 3 × 3 cm) en
Bij het draaien van de blauwe schijf hoor je het ruisen
Schulpwiel met rubberballetjes
opvangzak. Past bij de zintuigelijke wanden.
en sijpelen.
Als het wiel draait, springen de balletjes overal heen. 
120373	
144,- 120393	
144,- 096304	
125,-

A

· goed grijpbare dobbelstenen in 6 kleuren
· met handige zak voor
opbergen
· s timuleert ruimtelijk
denken, kunnen combineren, creativiteit
en motoriek
· in het
speelhuis of aan de
wand te monteren
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Alle prijzen exclusief BTW.

Ontwikkeling en ontwerp van

VERSCHONEN ·
SLAPEN · HYGIËNE
Kinderopvang- en stapelbedden ������� pagina 428
Bedden voor kinderdagverblijven ���� pagina 430
Ligkussens en ligkussenkasten ����������� pagina 434
Beddengoed en accessoires���������������� pagina 440
Commodes in fineer

Slaap
Commode

·	Wandkasten en -planken���������������������� pagina 436
· Accessoires commodes������������������������ pagina 445

Slaap Bedden
· Meer veiligheid dankzij hogere randen aan de zijkant

·T
 ot 10 bedden ruimtebesparend stapelbaar

·F
 lexibel door wieltjes

POTEN NAAR KEUZE
NATU

HEGR

(Natuur)

(Felgroen)

HBLA

(Felblauw)

B

D

A

C

Peuterbed met instap
Peuterbed \met rand en met instap. Belastbaar tot 30 kg. Matrassen (art.nr. 180403)
afzonderlijk te bestellen. Materiaal: berken multiplex. Afmetingen: B 68,5 x D 128 x H
(zonder wieltjes) 25 cm. Voeten in natuurlijk beige, felgroen of felblauw (naar keuze).

Peuterbed met opstaande rand
De opstaande rand opzij verhindert dat de kleintjes uit het bed vallen. Materiaal:
beuken - massief hout. Afmetingen: B 66 x D 128,5 cm, hoogte zonder wieltjes 27 cm,
met wieltjes 35 cm. Matras a.u.b. extra bestellen.


A
B

 180985	zonder wieltjes
C
D 180986	met wieltjes

378072	met wieltjes
378073	zonder wieltjes

344,-
385,-

Naam van kleur vermelden!
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Alle prijzen exclusief BTW.

424,-
459,-

KINDEROPVANG

Spijlenbedden
· Flexibel en veilig door wieltjes met rem en zijstangen

Opklapbed
Zo bent u flexibel als er nieuwe kinderen op de crèche
komen. En als de kleintjes groter zijn, kunnen de bedden
die u niet meer nodig hebt eenvoudig samengeklapt en
plaats besparen opgeborgen worden. Dankzij het eenvoudige klapmechanisme en de vergrendeling is het
bed snel opgebouwd of weer ingeklapt. Materiaal: beukenhoutfineer. Met vier wieltjes met rem en zijstangen,
onderkant met luchtgaatjes. Afmetingen: B 125 x H 79
x D 66 cm, samengeklapt H. 20 cm. Matras afzonderlijk
te bestellen.
056877	
533,-

Eerst de zijkanten openen.

Daarna het eerste hekje
omhoog zetten.

Vervolgens het tweede hek
vastzetten en het bed is klaar.

Slaap
Commode

Samengeklapt slechts
20 cm hoog.

· Hoogte matras individueel
aanpasbaar naar 4 niveaus

Peuterbed

 et 3 zijstangen. Materiaal: massief beukenhout, zijpanelen beukenfineer. LattenboM
dem op 4 hoogtes verstelbaar. Afmetingen: B 125 x H 83,6 x D 66,5 cm.
Ligvlak: 120 x 60 cm. Matrassen (art.nr. 180403) afzonderlijk te bestellen.
208459	zonder wieltjes
306,-
208460	met wieltjes
319,-

Spijlenbed wit
Peuterbed met uitneembare zijstangen. Met 4 wieltjes met rubber waarvan 2 met
rem. Matrassen (art.nr. 180403) afzonderlijk te bestellen. Incl. Montagehandleiding.
Materiaal: massief berkenhout, wit gelakt, zijwand van MDF.
Afmetingen: L 124 x B 65,7 x H 89,2 cm, ligoppervlak 120 x 60 cm.
379107	
172,-

Zonder decoratie!
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KINDEROPVANG

Het stapelbed voor de kinderopvang
Ruimtebesparend en stapelbaar
· Flexibel en veilig door wieltjes met rem

· Stabiel en tot 10 bedden stapelbaar

· Frame van massief hout, gedeuveld en
verlijmd en tot 100 kg belastbaar

· Hygiënisch dankzij luchtcirculatie,
ook wanneer bedden gestapeld zijn

A


Bij het gebruik van loopwieltjes kunnen 8 – 10 bedden veilig
gestapeld en weggereden worden. Het bijzondere: het beddengoed kan blijven liggen, luchtcirculatie is gewaarborgd en het
bed is voor het volgende gebruik al netjes opgemaakt.

Stapelbaar peuterbed
A
 fmetingen: B 62,5 x H 20 x D 62,5 cm. Ligoppervlak: B 138 x D 57 cm. Matras (181029)
extra bestellen.

A

B

181020	zonder loopwieltjes
181021	met 4 loopwieltjes (4 geremd)

263,-
305,-


B

Beddengoed
vanaf pagina 440.

Direct
meebestellen
Matras
Materiaal: hoogwaardig Schuim: Polyurethaan (ρ 24/40), overtrek van neteldoek (100 %
Katoen (bio)), met ritssluiting, kan afgenomen en op 60 °C gewassen worden, niet geschikt
voor de droogkast. Afmetingen: B 138 x H 6 x D 57 cm.
181029	
92,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Slaap- en speelpodium
flexibel en veilig

Veel ruimte om te spelen

Wanddecoratie
vanaf pagina 233.
Combinatie op vijf
podiums

Geveerde bokrol
(onbelast gemakkelijk rolbaar;
belast niet rolbaar omdat een
rem wordt geactiveerd).

C 181026	met uittrekbaar bed, H 26 cm 827,-
D 181035	met uittrekbaar bed en vak voor extra

1034,-

Linoleum-kleur vermelden!

F

Podium
voor 2
matrassen

D

Direct
meebestellen

Podium met uittrekbaar 1
bed en vak voor extra
matras

Matras
Materiaal: hoogwaardig Schuim: Polyurethaan (ρ 24/40),
overtrek van neteldoek (100 % Katoen (bio)), met ritssluiting, kan afgenomen en op 60 °C gewassen worden,
niet geschikt voor de droogkast. Afmetingen: B 138 x H
6 x D 57 cm.
181029	
92,-
Podiumklemmen
Om de podiums, bijvoorbeeld bij
een loopparcours, vast te zetten.
820861	2 stuks
12,-

E

LINOLEUM-OPPERVLAK KEUZE
L071

L171

L422

L479

Zand

Lichtblauw

Combinatie van
twee podiums.
Podium voor 2
matrassen.

Oranje

L132
Groen

Blauw

Podium als het speelpodium vanaf pagina 434.

Slaap
Commode

Podium met uittrekbaar bed
V
 oor het middagslaapje is het rolbed er snel uitgetrokken
en later ook weer ingeschoven. Zelfs de deken en het
hoofdkussen passen erin. Daarnaast biedt het podium
veel ruimte om te spelen, te lezen en te luieren. Model
181035 heeft boven het uittrekbaar bed een vak voor een
extra matras, waarmee u ook het podium tot een slaapplaats kunt omvormen. M
 ateriaal: berkenhout, oppervlak
met linoleumbekleding. Levering inclusief verlijmde lattenbodem. Afmetingen: B 147,8 (B volledig uitgetrokken:
291 cm) x H 26 x D 71,8 cm.

matras, H 34,1 cm

C

Uittrekbaar bed vrij
in de ruimte te plaatsen

Slaap- en speelplatform
Deze podiums zijn speelplaats, bed en bergruimte in één.
In een wip zijn ze tegen elkaar geschoven een groot
speelvlak. Voor het middagslaapje krijgt iedereen een
eigen podium en kan uit het ‚geheimvak‘ een matras
tevoorschijn worden gehaald. Achter de klep met magneetsluiting en luchtopeningen zijn geleidestangen
verborgen. Zo blijft het matras schoon en wordt hij goed
gelucht. Matras a.u.b. extra bestellen. M
 ateriaal: berkenhout, oppervlak met linoleumbekleding. Afmetingen: B
150 x D 64,2 cm.

E
F

470060	Podium voor 1 matras, H 18,5 cm 620,-
470065	Podium voor 2 matrassen, H 34,1 cm723,-

Linoleum-kleur vermelden!

Zonder decoratie!
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Kunststofbedje ‘Spaceline’
Robuust. Gemakkelijk. Stapelbaar. Goedkoop.

Beddengoed
vanaf pagina 440.

13

0c

m

A Kunststofbed
Stapelbaar, met gepoedercoat aluminium raamwerk
en 4 kunststofpootjes. Stabiel dankzij gelaste naden.
Bespannen met lichtblauw kunststofnet. Wird teilzerlegt
geliefert. Afmetingen: B 130 x H 12 x D 55 cm. Wielen
und bedekking extra bestellen.
187931	
65,-
376292 deklaag, wit
16,-
109902 Wieltjes, 1 set
16,-


A


B

B Opbergkast voor kunststof bedjes
Hier kunt u 12 bedjes (art.nr. 109900) of 24 bedjes (art.
nr. 091665) en het bijbehorende beddengoed plaatsbesparend opbergen. Voor deze kast is ook een gordijn (incl.
roede) beschikbaar. Materiaal: echt beukenhoutfineer.
Afmetingen: B 143,8 x H 196,8 x D 62 cm.
125182	
1263,-


C

C Slaapzak voor stapelbare bedden
B
 espaart beddengoed en dekens! De slaapzak kan aan de
hoek van de stapelbare bedden (artikelnummer 109900)
vastgemaakt worden. Is zeer vlamvertragend. Materiaal:
100 % Polyester; wasbaar (60 °C). Afmetingen: 130 x
60 cm. Voor kinderen die maximaal 130 cm lang zijn.
068014	
23,-


D

· past op alle stretchers
van 130 cm lang


E

432

D Kunststofbedje ‚Spaceline‘
20 Spaceline-bedjes vragen in de hoogte even veel ruimte als 10 standaard bedjes. Het Spaceline-bedje heeft
afgeronde hoeken, verzegelde naden en bestaat uit één
stuk. Het heeft geen schroeven of losse draden. G
 ewicht:
5,45 kg. Materiaal: aangenaam, gemakkelijk te onderhouden, stevige Softex-stof, raamwerk van platte buis.
Afmetingen: L 138 x H 11,4 x B 55,9 cm. Kleur: blauw.
091665	
74,-

Alle prijzen exclusief BTW.

E Kussen voor kunststof stretcher
Het kussen wordt met elastische lussen op zijn plek op
de stretcher gehouden. Geschikt voor stretchers van
138 cm lang. Materiaal: 50 % polyester, 50 % katoen.
Wasbaar als fijne was bij 60 °C. Kleur: wit. Afmetingen:
130 x 55 cm
376292	
16,-

Ligbedden en matten

Vouwmat
· licht
 ok gemakkelijk te hanteren
·o
door kinderen
· vochtig afvegen
· Plaatsbesparend


F

F Vouwmat

De mat is zo licht dat hij ook door kinderen gemakkelijk
te hanteren en te verplaatsen is. In een mum van tijd is
er een ligplek of zitkussen gecreëerd - afhankelijk van
de behoefte. En als hij niet gebruikt wordt, kan de mat
plaatsbesparend opgeborgen worden. Materiaal: schuimstof met overtrek van kunstleer. Kleur: groen. Afmetingen: L 115 x B 56 x H 2,5 cm; ingeklapt ca. L 40 x B
60 x H 7,5 cm.
185074	
35,-

G

G Kast voor vouwmatten
Ruimte voor 12 matten. Materiaal: hoogwaardige, 3-lagige spaanplaat. Afmetingen: B 126,6 x H 83,7 x D 45,7 cm.
505095	
539,-
Naam decor vermelden!
DECOR NAAR KEUZE
K177

(Beuken)

0001

(Esdoorn)

W400
(Wit)

Esdorn past perfect
bij berken meer op
pagina 82.

Afscherming
op pagina 435.

Slaap
Commode

· plaatsbesparend stapelbaar

Opklapbaar matras met 2 panelen

Ligplaats en kruk in één: de lichtgewicht opvouwbare
matras is eenvoudig uit of in te klappen. In combinatie met de afscherming voor ligkussens (art.nr. 109200)
ontstaat een gezellige slaapplek waar kinderen snel
tot rust kunnen komen. De hoes met ritssluitingen kan
volledig worden verwijderd. M
 ateriaal: robuust schuimstof met slijtvaste, onderhoudsvriendelijke overtrek van
kunstleer (kunstleer Basic). Afmetingen opengeklapt: L
120 x B 54 x H 5 cm; ingeklapt L 60 x B 54 x H 10 cm.
352510	
79,-

120

cm

· v eelzijdig inzetbaar
om te liggen, gymmen
en zitten

Zonder decoratie!
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Duurzame ligkussens
en toebehoren
in verschillende maten
en met afneembare hoes

Kwaliteitskenmerken

,

115

,5
132

· hoogwaardige schuimstofkern RG 24/40
· Hoes kan eenvoudig
verwijderd worden dankzij
overhoekse rits
· Overtrek:
onderzijde: kunstleer; antraciet, ongevoelig voor vuil
bovenzijde: robuust katoen-/
polyestermateriaal; verkrijgbaar in 2 kleuren

0 cm

r 16

ode

Met overhoekse rits voor eenvoudig afhalen van de hoes
...  maakt het vervangen van het
overtrek heel eenvoudig!
KLEUREN VOOR ONDERZIJDE
HEGR

Lichtgroen

HBLA

Lichtblauw


Ligkussen voor de crèche
Afmetingen: B 115 x H 6 x D 54 cm.
024065	

Ligkussen kleuterschool
Afmetingen: B 132,5 x H 8 x D 54 cm.
024058

65,-

Afwasbaar & hygiënisch

79,-

Naam van kleur vermelden!

Prijsbewust
alternatief

132

cm

Matrassen voor de kinderopvang
Echt handig: de blauwe matras kan bijna overal tegen. Hij is afwasbaar (beide zijden
met kunstleer), heeft een rits en een stevige schuimstofkern. Universeel toepasbaar en
altijd hygiënisch. 
Afmetingen: B 54 x H 8 x D 54 cm.
098109	
92,-

434

74,-

Naam van kleur vermelden!

Naam van kleur vermelden!

Ligkussen voor-/naschoolse opvang
Afmetingen: B 160 x H 8 x D 54 cm.
024056	

Alle prijzen exclusief BTW.

2,5

13

cm

Ligkussen voor de kleuterschool
Materiaal: schuimkern RG 19/30; hoes van kunstleer/microvezel, afwasbaar en
afneembaar dankzij ritssluiting. Afmetingen: B 132,5 x H 6 x D 54 cm.
098235
56,-

Ligkussens en accessoires

Privacybescherming voor matras

Ontwikkeling en ontwerp van

· Hoes afneembaar,
wasbaar op 30°C
· Voorkomt oogcontact tussen naast
elkaar liggende
kinderen
Voorkant

Achterkant

Privacybescherming voor matras
De privacybescherming met bladerenmotief omrand
het matras aan de hoofdkant. Op die manier kunnen
naast elkaar liggende kinderen elkaar niet zien en komen ze sneller tot rust. De stevige privacybescherming
wordt bij elkaar gehouden door een elastiek. Hij past bij
alle matrassen met een diepte van 54 cm. Deze worden
over het elastiek heen gelegd. Op die manier kan niets
verschuiven. M
 ateriaal: kunststof met afneembare hoes
van polyester en wassen op 30 °C. Afmetingen: L 160
cm, H 48 cm.
109200	
79,-

Matrassen manchetten

Ontwikkeling en ontwerp van

·m
 aakt het makkelijker
om het matras of
vakje te vinden
Manchetten met herkenbaar plaatje voor

matras

L eg de manchet om het ligkussen een steek er een herkenbaar plaatje in. Op die manier kunnen de kinderen
heel eenvoudig hun eigen matras vinden. Op een kast
kunnen de zakjes met dezelfde afbeelding aangebracht
worden. Geschikt voor ligkussens van 54 - 60 cm breed.
Met klittenband. Materiaal: polyester, kunststoffolie.
Kleur: grijs.
149678	4 stuks
37,-

Herkenningszakjes voor matrassen
Door het etiket met afbeelding (apart bestellen) vindt
ieder kind zijn eigen vakje of ligkussen zonder problemen. Ideaal in combinatie met matrasmanchetten,
artikelnummer 149678. De zakjes met herkenbaar
plaatjes worden aan de kast vast gemaakt. Materiaal:
stof, polyester. Kleur: grijs. Inclusief montagemateriaal.
149806	4 stuks
21,-

·	op elk moment
aan te brengen


· z eer hygiënisch: elk
kind vindt zijn persoonlijke ligkussen
direct




Zakjes met herkenbaar plaatje

Manchetten met

herkenbaar plaatje

met
ophangogen

Direct
meebestellen

Slaap
Commode

Matras met ophangogen

Voorbeeldbekleding:
K053 Appelgroen

Verstelbare wandhouder voor matten
G
 eschikt voor 7 matten (098245) or 8 matten (098240) met ogen: max. afstand tussen
ogen 70 cm, diameter ogen minstens 2 cm. Belastbaarheid: ca. 40 kg (afhankelijk van
wand). Materiaal: aluminium en edelstaal. Levering incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen: B 75 x H 10 x D 3 cm. Lengte lat 24,5 cm.
111464	
132,-

Zonder decoratie!

435

Praktisch opbergen
pende

isch

ygiën

zeer h

oorlo
met d

lers
verde

Herkenningszakken
en -manchetten
op pagina 435.

Productkenmerk
Garantie

10

jaar

Deurgrepen

Verdelers

· Echt beukenhoutfineer meer daarover
op pagina 159.

Voorfronten

· Geschikt voor matrassen van110 cm tot
max 137 cm, max diepte 57 cm.
· Met ventilatiegleuven in de achterwand
voor optimale luchtcirculatie
· Alle kasten op deze pagina worden
gedemonteerd geleverd.

436

Keuzemogelijkheden

Alle prijzen exclusief BTW.

Alle deuren
worden geleverd
met een metalen
greep.

kort

lang

Maan en sterren Ventilatierooster

Ligkussen- en dekenkasten

Matrassen-/dekenkast
voor Kinderopvang en Kleuterschool
· met korte verdelers (H 18 cm) voor 4, 8 of · V
 entilatierooster in de achterwand
10 ligkussens
voor goede luchtcirculatie

· Materiaal: beukenhoutfineer

Kinderopvang

Voor dekbedden

Matrassen- en dekenkast, Basismodel
Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
739100	4 matrassen, breedte: 49,4 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739105	8 matrassen, breedte: 96,6 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739120	10 matrassen, breedte: 120,1 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

Ruimte voor ligkussens voor de kinderopvang (max. B 115 x H 6 x D 54 cm).

833,69,-
1148,150,-
1413,190,-

Voor 4 peuterbedden,
ligkussens en
4 dekbedden

Voor 8 peuterbedden,
ligkussens en
8 dekbedden

Voor 10 peuterbedden,
ligkussens en
10 dekbedden

Matras-/Dekenkast, Aanbouwmodel
Materiaal: beuken-fineer. Met korte onderverdelingen (H 18 cm).
Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
739110	voor 4 matrassen, breedte: 47,5 cm
719,Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739115	voor 8 matrassen, breedte 94,7 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA))

739125	voor 10 matrassen, breedte 118,2 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

68,-
1057,149,-
1298,190,-

Kleuterschool
Ruimte voor ligkussens voor de kleuterschool (max. B 132,5 x H 8 x D 54 cm).

Ligkussenkast voor dekbedden basismodel
Afmetingen: H 196,8 cm x D 62 cm.

Voor dekbedden

739040	voor 4 ligkussens, breedte: 49,4 cm 
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739030	voor 8 ligkussens, breedte: 96,6 cm 
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

Ligkussenkast voor dekbedden, aanbouwmodel
Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
739035	voor 8 ligkussens, breedte: 94,7 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739045	voor 4 ligkussens, breedte: 47,5 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

769,86,-
1121,190,-

Voor 4 ligkussens
voor de kleuterschool
en 2 dekbedden

Voor 8 ligkussens
voor de kleuterschool
en 4 dekbedden

1006,190,-
661,86,-

Extra dekenkasten en bestelvoorbeeld
op pagina 438.

Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739000	voor 8 ligkussens, breedte: 96,6 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739010	voor 10 ligkussens, breedte: 120,1 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

87,-
1263,190,-
1413,241,-

Voor 4 ligkussens
voor de kleuterschool
en 4 wollen dekens

Voor 8 ligkussens
voor de kleuterschool
en 8 wollen dekens

Voor 10 ligkussens
voor de kleuterschool
en 10 wollen dekens
Slaap
Commode

voor wollen dekens

Ruimte voor ligkussens voor de kleuterschool (max. B 132,5 x H 8 x D 54 cm).

Ligkussen-/dekenkast voor wollen dekens, basismodel
Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
739020	voor 4 ligkussens, breedte: 49,4 cm
833,-

Ligkussen-/dekenkast voor wollen dekens, 
uitbreidend model
Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
739025	voor 4 ligkussens, breedte: 47,5 cm

Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739005	voor 8 ligkussens, breedte: 94,7 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

739015	voor 10 ligkussens, breedte: 118,2 cm
Doorlopende verdelers tegen een meerprijs (SCLA)

719,86,-
 102,1
190,-
1298,241,-

Zonder decoratie!
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Opbergruimte voor de rustruimte

Kasten voor dekens
en ligkussens
op pagina 437.

Kasten met 4 vakken en 3 planken,
achterwand met luchtsleuven

Kasten met 6 vakken en 5 planken,
achterwand met luchtsleuven

Basismodel
D
 ekenkast, 4 vakken, 3 legplanken. Achterwand met luchtopeningen.
Materiaal: echt beukenhoutfineer.
Afmeting: B 49,4 x H 196,8 x D 62 cm
719300	
650,-

Basismodel
Dekenkast, 6 vakken, 5 legplanken. Achterwand met luchtopeningen. Materiaal: echt beukenhoutfineer.
Afmeting: B 49,4 x H 196,8 x D 62 cm
719320	
719,-

Aanbouwmodel (niet afgeb.)
D
 ekenkast, 4 vakken, 3 legplanken. Achterwand met luchtopeningen.
Materiaal: echt beukenhoutfineer.
Afmeting: B 47,5 x H 196,8 x D 62 cm.
719310	
539,-

Aanbouwmodel (niet afgeb.)
Dekenkast, 6 vakken, 5 legplanken. Achterwand met luchtopeningen. Materiaal: echt beukenhoutfineer.
Afmeting: B 47,5 x H 196,8 x D 62 cm
719330	
604,-

Legplank
D
 ekenkast, 6 vakken, 5 legplanken. Achterwand met luchtopeningen.
710711	voor B 49,4 cm
36,-

Legplank
D
 ekenkast, 6 vakken, 5 legplanken. Achterwand met luchtopeningen.
710711	voor B 49,4 cm
36,-

BESTELMOGELIJKHEDEN voor ligkussens/dekenkasten

kan (optionele invoer)
Doorlopende onderverdelingen

Deurfronten

Om een ligkussenkast met doorlopende onderverdelers te krijgen,
voert u bij uw bestelling SCLA in.
De meerprijs vindt u bij het betreffende artikelnummer.

Voorbeeld

Bij geen invoer, leveren wij zonder
onderverdeling.
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Bestelnummer

kan

Bij geen invoer, leveren wij zonder deur.

Maan en sterren

Ventilatierooster

Dubbele deuren voor brede kasten
TSPA Meerprijs: 
305,–

Dubbele deuren voor brede kasten
TVPA Meerprijs: 
259,–

Deur voor smalle kasten
TSLI Handgreep rechts, beslag links
Meerprijs: 
155,–

Deur voor smalle kasten
TVLI Handgreep rechts, aanslag links
		 Meerprijs: 
132,–
TVRE Handgreep links, beslag rechts
		 Meerprijs: 
132,–

TSRE Handgreep links, beslag rechts
Meerprijs: 
155,–

Bestelmogelijkheden
kan

7 1 9 1 0 0 SC LATS L I

Hoeveelheid

		

Alle prijzen exclusief BTW.

1

Artikelomschrijving

Matrassen- en dekenkast,
		Basismodel

Eenheidsprijs €

1 0 5 7,-

Totale prijs €

1 0 5 7,-

Bergruimte

Voor kunststof bedden

Voor bedden van zacht schuim

A

B

C

B Kast voor zachtschuimmatrassen
Hier liggen 6 zachtschuimmatrassen binnen handbereik, hygiënisch en ruimtebesparend ondergebracht als ze niet nodig zijn. Luchtopeningen in de achterwand garanderen optimale ventilatie. Opmerking: dekens en kussens moeten in een aparte dekenkast
waden bewaard. Materiaal: beukenfineer. Afmetingen: B 143,8 x H 196,8 x D 82 cm.
125180	
1643,-

Kunststof bedden
op pagina 432.

A Opbergkast voor kunststof bedjes
Hier kunt u 12 bedjes (art.nr. 109900) of 24 bedjes (art.nr. 091665) en het bijbehorende beddengoed plaatsbesparend opbergen. Voor deze kast is ook een gordijn (incl.
roede) beschikbaar. Materiaal: echt beukenhoutfineer. Afmetingen: B 143,8 x H 196,8
x D 62 cm.
125182	
1263,-

Voor ligkussens

D

C Kar voor bedden van zacht schuim
Tot 5 bedden van zacht schuim kunnen op elkaar gestapeld worden om ze eenvoudig
te vervoeren en te bewaren. Met twee rolwieltjes, waarvan 2 met rem. Materiaal: echt
berkenhout. Afmetingen: B 74 x H 9 (incl. rolwieltjes) x D 132 cm.
022239	
199,-

E

Ligkussens voor de
crèche op pagina 434.

Slaap
Commode

D Matrassenwagen
Voor 8 matrassen van 115 - 160 cm.
Met 4 wieltjes, waarvan 2 met rem.
Materiaal: gepoedercoate stalen buis
(RAL 9006), raamwerk: massief beuken,
bedbodem: HPL, gecoat. Afmetingen:
B 106,4 x H 103,6 x D 64 cm.
125169	
604,-

E Matrassenkast
Met 8 vakken van elk 22 cm hoog voor matrassen (artikelnr. 098502 en 098503,
B 132,5 x H 6 x D 54 cm, zie pagina 343) en het bijpassende beddengoed. Desgewenst ontvangt u de basis- en opbouwmodellen met een gordijn (bestelinformatie en
-voorbeeld zie pagina 347). M
 ateriaal: Beuken-fineer. Afmetingen: H 196,8 x D 62 cm.
720927	Basismodel, breedte: 139,8 cm
1355,-
720928	Aanbouwmodel, breedte: 137,9 cm
1263,-

Zonder decoratie!
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Sets beddengoed
voor Kinderopvang en Kleuterschool
A

C

B

D

A Beddengoedset ‘Schapen’ blauw
Met hotelsluiting. Bestaande uit kussensloop
en dekbedovertrek. Materiaal: 100% katoen,
op 60 °C wassen.
206634	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
35,-
187796	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-delig
33,-
B Beddengoedset ‘Dieren’, geel
Met hotelsluiting. Bestaande uit kussensloop
en dekbedovertrek. Materiaal: 100% katoen,
op 60 °C wassen.
206633	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-deligvoor de kleuterschool (voor kussens van 35 x 40
cm en dekbedden van 75 x 100
cm), 2-delig
35,-
186330	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
33,-
207793	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-delig
40,-
C Bio-beddengoed ‘Strepen’
Met hotelsluiting. Bestaande uit kussensloop
en dekbedovertrek. Materiaal: katoen, wassen
op 60 °C.
207806	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-deligvoor de kleuterschool (voor kussens van 35 x 40
cm en dekbedden van 75 x 100
cm), 2-delig
40,-
207805	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
37,-
D Bio-beddengoed ‘Sterren’
Met hotelsluiting. Bestaande uit kussensloop
en dekbedovertrek. Materiaal: katoen, wassen
op 60 °C.
207808	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-deligvoor de kleuterschool (voor kussens van 35 x 40
cm en dekbedden van 75 x 100
cm), 2-delig
40,-
207804	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
37,-
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Alle prijzen exclusief BTW.

Sets beddengoed
Geldt voor de hele dubbele pagina:

E

F

De voordelen
· 100 % katoen
· zacht
· gemakkelijk te verwijderen
· wasbaar 60 °C

E Beddengoedset ‘Strepen’ blauw
Omkeerbaar beddengoed met hotelsluiting.
Bestaande uit kussensloop en dekbedovertrek.
Materiaal: 100% katoen, op 60 °C wassen.
206621	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-deligvoor de kleuterschool (voor kussens van 35 x 40
cm en dekbedden van 75 x 100 cm),
2-delig
35,-
186930	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
33,-

F Beddengoedset ‘Strepen/stippen’

geel

Omkeerbaar beddengoed met hotelsluiting.
Bestaande uit kussensloop en dekbedovertrek.
Materiaal: 100% katoen, op 60 °C wassen.
206618	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-deligvoor de kleuterschool (voor kussens van 35 x 40
cm en dekbedden van 75 x 100 cm),
2-delig
35,-
189142	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
33,-

G

H

Prijsbewust
alternatief

Slaap
Commode

G Beddengoedset ‘Uni’
Omkeerbaar beddengoed met hotelsluiting.
Bestaande uit kussensloop en dekbedovertrek.
Materiaal: 100% katoen, op 60 °C wassen.
379511	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
37,-
186931	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-delig
33,-
207792	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
100 x 150 cm), 2-delig
47,-

H Beddengoedset ‘Hemel’
Met hotelsluiting. Bestaande uit kussensloop
en dekbedovertrek. Materiaal: 100% katoen, op
207791	voor de crèche (voor kussens van
40 x 60 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
27,-
186322	voor de kleuterschool (voor kussens
van 35 x 40 cm en dekbedden van
75 x 100 cm), 2-deligvoor de
kleuterschool (voor kussens van 35
x 40 cm en dekbedden van 75 x
100 cm), 2-delig
25,-

Zonder decoratie!
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Compacte
aankleedplaatsen


ab Seite .

Alle aankleedplaatsen zijn ontworpen voor minstens
4 - 12 kinderen. Met onderverdelingen voor de laden
(afzonderlijk te bestellen, pag. 443) kunt u in één lade
de benodigdheden voor twee kinderen opbergen.
Elke aankleedplaats heeft een kindveilige, uitschuifbare
trap. Zo kunnen kinderen zelf op de luiertafel klimmen.
Alle aankleedplaatsen van deze bladzijden moeten
tegen de muur staan. Andere varianten kunnen op
verzoek gepland worden. Alle aankleedplaatsen zijn
gedeeltelijk gedemonteerd bij de levering.
Werkhoogte: 90 cm, Werkhoogte luiertafel 92 cm,
veiligheidsrand zijkant 25 cm.
Commode met 10 laden, uittrekbare opstaphulp en deur
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp, incl. deur. Ladekast met softclose ladegeleiders. Materiaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met melaminehars
en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B 123,6 x H 115 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden  aan de zijkant 25 cm, afmetingen binnenkant kast: B 28,4 x H 9,6 x D 53,2 cm.
290836	Opstaphulp links, T 90 cm (zonder afb.)
2585,-
290838	Opstaphulp rechts, T 90 cm
2585,-

Decors: Kast K0001 Mapel, voorkant K0001 Mapel,
werkblad W400 HPL, wit.
Voor oudere en gehandicapte kinderen zijn de
aankleedplaatsen ook beschikbaar met een diepte van
120 cm.

Aankleedkussen luiertafel afzonderlijk bestellen. Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Aftmetingen: B ca. 104 x H 115 x D 90 cm

Commode met 3 planken en opstaphulp
M
 et kindveilige uittrekbare opstaphulp. In elk vak passen
2 multiboxen (art.nr. 627075, afzonderlijk te bestellen.)
Materiaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat van 3 lagen,
aan beide zijden gecoat met melaminehars en een 2
mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B 103,6 x H 115 cm,
commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant
25 cm.
290824	Opstaphulp links, T 90 cm 
(zonder afb.)
1700,-
290826	Opstaphulp rechts, T 90 cm
1700,-

Commode met 5 laden en opstaphulp
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp. Ladekast met
softclose ladegeleiders. Materiaal: 19 mm kwalitatief
spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met
melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B
103,6 x H 115 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant 25 cm, afmetingen binnenkant kast:
B 43,1 x H 9,6 x D 53,2 cm.
290828	Opstaphulp links, T 90 cm
1953,-
290830	Opstaphulp rechts, T 90 cm 
(zonder afb.)
1953,-

Commode met 4 laden en opstaphulp
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp. Ladekast met
softclose ladegeleiders. Materiaal: 19 mm kwalitatief
spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met
melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B
103,6 x H 115 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant 25 cm, afmetingen binnenkant kast:
B 43,1 x H 9,6 x D 53,2 cm.
290832	Opstaphulp links, T 90 cm 
(zonder afb.)
1838,-
290834	Opstaphulp rechts, T 90 cm
1838,-

Aankleedkussen luiertafel afzonderlijk bestellen. Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Veiligheidstrappen
• veilig op en af
• kunnen niet door kinderen
zelf geopend worden
• volkomen rugvriendelijk
voor opvoed(st)ers
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Bijzettrap

Onderkast met kindveilige, uitschuifbare trap

Alleen of met wat hulp
geraken kinderen langs de
vier treden (met antislipprofiel)
op de luiertafel. Deur met
kindveilige vergrendeling.

Dankzij de wielen kunnen opvoed(st)ers de trap
gemakkelijk uitschuiven. Een speciale beveiliging
voorkomt dat kinderen de trap zelf kunnen openen.
De trap heeft twee leuningen.

Alle prijzen exclusief BTW.

Aftmetingen: B ca. 124 x H 115 x D 90 cm

Commode met 3 planken en opstaphulp
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp. In elk vak passen 3 multiboxen (art.nr. 627075,
afzonderlijk te bestellen.) M
 ateriaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat van 3 lagen, aan beide
zijden gecoat met melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B 123,6 x H
115 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant 25 cm.
290848	Opstaphulp links, T 90 cm
1677,-
290850	Opstaphulp rechts, T 90 cm (zonder afb.)
1677,-

Commode met 8 laden en opstaphulp met deur
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp en deur. Ladekast met softclose ladegeleiders. Materiaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B 123,6 x H 115 cm, commodehoogte
92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant 25 cm. Afmetingen binnenkant kast: B 28,4 x H
9,6 x D 53,2 cm.
290840	Opstaphulp links, T 90 cm (zonder afb.)
2379,-
290842	Opstaphulp rechts, T 90 cm
2379,-

Aankleedkussen luiertafel afzonderlijk bestellen. Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Aftmetingen: B ca. 158 x H 115 x D 90 cm

Commode met 12 laden, uittrekbare opstaphulp en deur
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp met deur en ladekast met softclose ladegeleiders. Materiaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat
met melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand. Afmetingen: B ca. 158 x H 115 x D
90 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden aan de zijkant 25 cm. Afmetingen
binnenkant kast: B 28,4 x H 9,6 x D 53,2 cm.
290869	Opstaphulp links (zonder afb.)
2896,-
290857	Opstaphulp rechts
2896,-
025083	Commode 1 rand, B 154 cm
186,-

Commode voor 12 kunststof dozen met uittrekbare opstaphulp
Met kindveilige uittrekbare opstaphulp, kast met 6 x 4 rails voor 12 kunststof dozen
(art.nr. 051187 afzonderlijk te bestellen). Materiaal: 19 mm kwalitatief spaanplaat
van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met melaminehars en een 2 mm dikke ABS-rand.
Afmetingen: B ca. 158 x H 115 x D 90 cm, commodehoogte 92 cm, veiligheidsranden
aan de zijkant 25 cm. 
290870	Opstaphulp links (zonder afb.)
1838,-
290856	Opstaphulp rechts
1838,-
025083	Commode 1 rand, breedte 154 cm
186,-

Aankleedkussen luiertafel afzonderlijk bestellen. Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Toebehoren

moet (verplichte invoer)
Kunstleer aankleedkussen
Zonder specificatie leveren wij K002 Caribisch blauw!

Inlegstuk luiertafel voor aankleedplaatsen
L oopt omhoog bij het hoofdeinde. M
 ateriaal: Vulling van
schuimstof RG 20/25 (spie), RG 28/65 (bodem); overtrek
van kunstleer (afwasbaar en slijtvast). Afmetingen: H
15 cm.
025077	B 100 cm, voor D 90 cm
154,-
025082	B 120 cm, voor D 90 cm
159,-

K053

Appelgroen

K106
Oranje

K002

Caribisch
blauw

Op aanvraag ook in kunstleer comfort verkrijgbaar.

K203

Kristalgrijs

Slaap
Commode

Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Materiaalbak middelgroot
Voor onderkasten met rails. 
Materiaal: polypropyleen. Buitenafmetingen: B 31,2 x H
15 x D 42,7 cm. Binnenafmetingen: B 28,6 x D 39,7 cm.
051187	transparent
17,-

Multibox
Inhoudsvolume: 6 liter. Materiaal: transparante, stevige
kunststof. Afmetingen: B 20 x H 14 x D 30 cm.
627075	per stuk
12,-

Onderverdeling lade
Dwarsverdeling voor een lade, creëert zo plaats voor
meerdere kinderen. Materiaal: metaal. Telkens 1 stuk.
290983	B 28,4 cm (gepast voor onderkasten met
binnenafmeting B 28,4 x H 9,6 x D 53,2 cm) 32,-
290987	B 43 cm (gepast voor onderkasten met binnenafmeting B 43,1 x H 9,6 x D 53,2 cm)
38,-

Zonder decoratie!
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Kunststof dozen
vanaf pagina 443.

Rek voor luierdispenser
In de vakken kunt u luiers van verschillende maten
of voor meerdere kinderen leggen. Aangezien telkens
slechts één luier genomen kan worden, blijft de rest
hygiënisch en schoon. Materiaal: 19 mm dikke, hoogwaardige spaanplaat met drie lagen en coating van
melaminehars, opgelijmd ABS van 3 mm dik, acryl.
Afmetingen: H 28,8 x D 27,5 cm, afmetingen vak:
B 15 x H 20 x D 23 cm.
290925	B 69,8 cm, 4 vakken
259,-
290926	B 104,2 cm, 6 vakken
344,-
Naam decor vermelden!

Hangkasten en rekken
In de hangkasten en rekken heeft u alle benodigdheden voor
het verversen snel bij de hand – en toch buiten het bereik van
kinderen. Indien nodig kunnen de hangkasten aangevuld worden met kunststof dozen (art.nr. 839852 of 038787).
Zo heeft u voor elk kind een doos met reservekleding e.d.
binnen handbereik.

Hoge kast
1 tussenwand, 18 vakken, incl. sokkel. Materiaal: 19 mm
kwalitatief spaanplaat van 3 lagen, aan beide zijden gecoat met melaminehars, fineer K0001 ahorn.
290726	zonder deuren
804,-

444

moet (vereiste gegevens)
Decor varianten
Zonder vermelding leveren we K0001 Maplefineer!

K0001
Maple

Andere decors altijd op verzoek mogelijk.

Hangrek
Materiaal: 19 mm dikke, hoogwaardige spaanplaat met
drie lagen, coating van melaminehars.
Afmetingen: B 69,8 x H 28,8 x D 27,5 cm.
290915	
144,-

Hangrek
Materiaal: hoogwaardige spaanplaat met drie lagen,
coating van melaminehars.
Afmetingen: B 104,2 x H 28,8 x D 27,5 cm.
290917	
148,-

Naam decor vermelden!

Naam decor vermelden!

Hangkast met 6 vakken
2 scheidingswanden, 3 planken. M
 ateriaal: 19 mm dikke,
hoogwaardige spaanplaat met drie lagen en coating van
melaminehars aan beide kanten, met opgelijmd ABS van
3 mm dik. Afmetingen: B 104,2 x H 40,3 x D 40 cm,
breedte vak 32 cm. Kunststof dozen (art.nr. 839852 en
038787) afzonderlijk bestellen.
290910	
275,-

Hangkast met 9 vakken
2 scheidingswanden, 6 planken. M
 ateriaal: 19 mm dikke,
hoogwaardige spaanplaat met drie lagen en coating van
melaminehars aan beide kanten, met opgelijmd ABS van
3 mm dik. Afmetingen: B 104,2 x H 59,5 x D 40 cm,
breedte vak 32 cm. Kunststof dozen (art.nr. 839852 en
038787) afzonderlijk bestellen.
290911	
344,-

Naam decor vermelden!

Naam decor vermelden!

Alle prijzen exclusief BTW.

A Spenen netjes opgeruimd
H
 ier passen 15 troostertjes - ook zonder ring Teddy houdt
ze wakend in het oog. Om ervoor te zorgen dat alles
hygiënisch is en blijft, komen de spenen in transparante
kunststofboxen (a.u.b. extra bestellen). Als ze dan ook
nog voorzien zijn van naamplaatjes of herkenningsplaatjes vindt ieder meteen zijn eigen box. Materiaal: berkenhout. Afmetingen: B 50,5 x H 45 x D 9,5 cm.
114630	Spenenvak
229,-
137381	Kunststofboxen (acryl, B 8 x H 4 x D 8 cm), 
8 stuks
31,-

Fopspenen bewaren
A

B

B Wandelement ‚spenenwolk‘
Morgens als de kleintjes komen, hangen ze hun speen op
de plaats aan de wolk en ‚s middags nemen ze hem weer
mee naar huis. Zo hindert de speen overdag niet bij het
praten, maar kan zo nodig voor het inslapen weer gepakt
worden. Gevonden spenen komen in het verzamelvak. met
12 haken. Materiaal: berkenhout, blauw gebeitst.
Afmetingen: B 55 x H 35,2 x D 9,5 cm.
114625	
132,-

C

Potjesbank

Op het eerste gezicht is dit hele normale zitbank. Maar
onder het zitvlak wachten 4 potjes op hun gebruikers.
Materiaal: massief beukenhout, echt berkenhout. Afmetingen: B 112 x H 31 x D 42 cm. Levering zonder potjes!
209776	
367,-

D Potje
Het potje biedt optimaal zitcomfort vanwege de ideale zithoogte van 9 cm. Met hooggeplaatst handvat.
Schoonmaken met warm water met zeep.
Materiaal: PPS. Afmetingen: 25,7 x 22,5 x H 18 cm.
Inhoud: 600 ml. Belastbaar tot max. 20 kg.
209774	
9,-

C

D

112 c

m

· Past in de potjesbank

Commodes
(andere maten op aanvraag)

F

E Aankleedkussen, 1 rand
Rand aan het hoofdeinde. Materiaal: kern van schuimrubber VG 20/25 (rand), VG 28/65 (mat); hoes kunstleer
- afwasbaar en duurzaam. Afmetingen: rand H 15 x D
87 cm, mat H 2 cm.
108384	Breedte 70 cm
132,-
025075	Breedte 86 cm
146,-
025077	Breedte 100 cm
154,-
025080	Breedte 104 cm
154,-
406065	Breedte 109 cm
154,-
025082	Breedte 120 cm
159,-
025083	Breedte 154 cm
186,- F Aankleedkussen, 3 randen
Met een rand rondom. Materiaal: kern van schuimrubKleur van het aankleedkussen vermelden.
ber VG 20/25 (rand), VG 28/65 (mat); hoes kunstleer -
afwasbaar en duurzaam.
Afmetingen: rand H 15 x D 87 cm, mat H 2 cm.
024861	breedte 104 cm
172,-
024860	breedte 120 cm
180,-

moet (vereiste gegevens)
Kleur

Slaap
Commode

E

Zonder specificatie leveren wij K002 Caribisch blauw!

K053

Appelgroen

K106
Oranje

K002

Caribisch blauw

Op aanvraag ook in 
kunstleer comfort verkrijgbaar.

K203

Kristalgrijs

Kleur van het aankleedkussen vermelden.

Zonder decoratie!
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Alle prijzen exclusief BTW.

SPORT ·
KLIMELEMENTEN

Sport
Klimelementen

Kegelvriendjes op pagina 474.

Zonder decoratie!

XXX

Ontwikkeling en ontwerp van

ALPINIO

Het bewegingslandschap
Vijf bokken en zeven inhangplanken
bieden veelzijdige bewegingsstimulansen
en maken het mogelijk om te klauteren,
klimmen, kruipen en balanceren. Alle
elementen kunnen alleen gebruikt of
gecombineerd worden en kunnen bovendien met andere turnapparaten zoals
ladderwanden, turnbokken (pag. 454) of
het evenwichtsparcours worden gebruikt of
achteraf worden uitgebreid. Zo ontstaan
individuele klimlandschappen met verschillende moeilijkheidsgraden die steeds nieuwe mogelijkheden bieden om het eigen
kunnen uit te testen – van het parcours op
de grond tot de evenwichtsoefening op
hoogte.

448

Alle prijzen exclusief BTW.

Inhangplanken

A

·m
 ateriaal: echt berkenhout, afhankelijk van het
element in combinatie met andere materialen,
zoals een net, riem, acrylglas e.d.
· rubberen bollen aan de onderkant zorgen dat
de inhangplanken slipvrij zijn, de vloer niet
krassen en stevig hangen.

B

· afmetingen van de inhangplanken:
L 150 x B 28 x H 8,5 - 16,5 cm
· belastbaarheid: 90 kg

A Skywalk
Met transparante plaat van acrylglas. Een bijzondere
ervaring voor wie hierover loopt: een blik naar beneden.
056488	
386,-

C

B Zintuigenpad
Het oppervlak is een combinatie van kurk, geborsteld
metaal, tapijt en kunstleer. 
056448	
386,-

D

C Beek
Met drie ‚stapstenen‘ op een net van polypropyleen. 
056470	
434,-
D Klimladder
Met 11 sporten. 
056489	

239,-

E ‘Halve‘ ladder
Met 12 „halve“ sporten links en rechts. 
056494	

180,-

F Klimpartij
Met 8 trapjes. 
056499	

E

F

G
239,-

G Gletsjertong
Kan aan één zijde ingehangen worden, bijv. als glijbaan.
056500	
207,-

Opbergen

H

H Muurframe voor balanceerplanken
Voor 5 balanceerplanken. Materiaal: staal met rubberen
knoppen en bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen:
B 90 x T 34 cm.
150070	2 stuks
378,-

Voordeelsets

Set ‚bewegingslandschap alpinio‘, natuur
B
 estaat uit 1 transportplank (art.nr. 056441) en telkens 1
x skywalk, halve ladder, klimladder, gletsjertong, dwergspits in natuurkleur (art.nr. 056353) en dwergzadel in
natuurkleur (art.nr. 056358). 
056503	natuur
1843,-

Set ‚bewegingslandschap alpinio‘, gekleurd
B
 estaat uit 1 transportplank (art.nr. 056441) en telkens 1
x skywalk, halve ladder, klimladder, gletsjertong, dwergspits turkoois (art.nr. 056355) en dwergzadel lichtblauw
(art.nr. 056402). 
056505	gekleurd
1910,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Sport
Klimelementen

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

· Transportplank, 2 bokken en 4
evenwichtsplanken in één set
· Bokken naar keuze in
natuurkleur of gekleurd

Zonder decoratie!
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· stijgende en smaller wordende
balanceeroppervlakken, net zoals
in de bergen

· 2 klimelementen: ladderwand,
klimwand

· 2 verschillende klimmogelijkheden:
klimwand, combinatie van klimwand
en sporten

· klim op een uitsteeksel - de bok kan
schuin in de ladderwand gehangen
worden en vastgezet met de
veiligheidsband

· ook gebruiken op de crèche zonder valbescherming, valhoogte
minder dan 30 cm

· kleine zitplekken met uitzicht

Klim-bergpas
Belastbaarheid: 90 kg. Materiaal: echt berkenhout,
sporten van essenhout.
Afmetingen: L 145 x B 80 x H 40 - 60 cm.
056351	Natuurkleur (geen afb.)
894,-
056352	Lichtblauw
956,-

450

29,5 cm

60 cm

40 cm

132 cm

· valbescherming niet nodig

· 3 verschillende klimmogelijkheden:
– ladderwand, touwladder, klimwand

Monte Bambini
Belastbaarheid: 90 kg. Materiaal: echt berkenhout,
sporten van essenhout.
Afmetingen: 126 x 85,5 cm, H 46,5 cm.
056336	Natuurkleur (geen afb.)
929,-
056345	Gekleurd
961,-

Alle prijzen exclusief BTW.

Mount Mini
Belastbaarheid: 90 kg. Materiaal: echt berkenhout,
touw van polypropyleen, sporten van essenhout.
Benodigde ruimte: 86 x 100 cm, hoogte: 29,5 cm.
056348	Natuurkleur (geen afb.)
461,-
056349	Gekleurd
501,-

37 cm

Klimbokken

Miniklimboog
Belastbaar tot max.: 90 kg. Materiaal: massief berkenhout, sporten van essenhout. Afmetingen: 75 x 62 cm,
H 37 cm.
056353	naturel (niet afgebeeld)
373,-
056355	turkoois
400,-

Minizadel
Belastbaar tot max.: 90 kg. Materiaal: massief berkenhout, sporten van essenhout. Afmetingen: 126 x 85 cm,
H 48 cm.
056358	naturel (niet afgebeeld)
493,-
056402	lichtblauw
533,-

Evenwichtsbok
vanaf pagina 453.

· ruimtebesparend opbergen

· kleine dwergtop en zadel kunnen individueel of in combinatie gebruikt worden

Transportplank
O
 p deze plank kunt u heel eenvoudig de Monte Bambini, Mount Mini, 1 dwergspits en 1 dwergzadel plaatsbesparend over elkaar gestapeld transporteren. 
Met 4 wielen. Materiaal: echt berkenhout.
Afmetingen: 150 x 86 x 15 cm.
056441	
114,-

Sport
Klimelementen

· in elkaar schuiven voor ruimtebesparend opruimen

· s tapel op elkaar om grotere hoogtes te
beklimmen, zet vast met veiligheidsband

Zonder decoratie!

· alles opgeruimd en
netjes opgeborgen
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BALANCEREN ALS EEN ECHTE ARTIEST
MOTORIEK EN
COÖRDINATIE

Die grauen Bereiche werden weggestanzt.
Vor PDF-Freigabe löschen!

Meer op dit gebied
vindt u helemaal aan het
begin van de catalogus

Frans stoot Ben van achteren aan. Ben moet nu eindelijk eens over de balk
lopen, maar hij durft niet goed. Leidster Katja ziet dat Ben aarzelt. Snel
neemt ze hem bij de hand en begeleidt hem bij de eerste stapjes. De tweede keer durft Ben al alleen over de balk te lopen, wanneer Katja naast hem
blijft. En bij het derde rondje zwaait Ben enthousiast naar Frans en laat hem
zien, dat hij nu net zo goed kan balanceren als hij.

Evenwichtsbok
Bestaat uit 2 dwars in elkaar gestoken ‚wanden‘ met
sporten. Het podium biedt extra stabiliteit, bovendien
kunnen de kinderen erop staan. Incl. podium. Materiaal:
echt berkenhout, 18 mm dik. Afmetingen: B 130 x H 100
cm, podium 25 x 25 cm.
111813	
815,-

452

Alle prijzen exclusief BTW.

Evenwichtsbok, klein
Bestaat uit twee in elkaar gestoken ‚wanden‘ met sporten en een deksel, waarin evenwichtsplanken worden
gehangen. Zo kunt u ook zonder bevestigingsmogelijkheden een erg lang evenwichtstraject maken. De bok
doet dienst als verbindingspodium. Materiaal: echt
berkenhout, 18 mm dik. Afmetingen: B 105 x H 45 cm,
deksel 61 x 61 cm.
112000	
397,-

Het evenwichtsparcours
Spannende en veelzijdige
bewegingslandschappen
· s amen met de kinderen snel en
eenvoudig opbouwen
·	altijd individueel aanpasbaar
·	achteraf uitbreidbaar

Alle producten op deze dubbele pagina
Garantie

Ontwikkeling en ontwerp van

10

jaar

Voordeelsets
A

B

·	kan gecombineerd worden met
andere apparaten, zoals ladderwanden, springkasten, turnbokken en
bewegingslandschap Alpino
·	verschillende balans- en
gevoelsoefeningen
·	leeftijdsgroepoverstijgend, verschillende moeilijkheidsniveaus, van een
parcours op de grond tot balanceren
in de lucht
·	ruimtebesparend opruimen dankzij
flexibele modules

A Evenwichtsset 1
De set omvat telkens 1 x evenwichtsplank (art.nr.
111800), apenladder (art.nr. 111803), plank met granulaatslang (art.nr. 111807), plank met wip (art.nr. 111820)
en trampolineplank (art.nr. 112005). Material: BirkeEchtholz, 21 mm stark, mit Metallunterzug (40 x 40 mm).
Länge: jeweils 2,16 m. Belastbarkeit: 110 kg.
474861	
2241,-

C

B Evenwichtsset 7

De set bevat 1 x plank ‚Rivierstenen‘ (art.nr. 111831),
plank ‚Apenladder‘ (art.nr. 111803) en plank ‚Junglebrug‘
(art.nr. 111822). Materiaal: echt berkenhout, 21 mm dik,
met metalen onderlaag (40 x 40 mm). Lengte: elk 2,16
m. Draagvermogen: 110 kg.
367707	
1838,-

C Evenwichtsset 8

De set bevat 1 x evenwichtsplank (art.nr. 111800; L 2,16
m), plank met granulaatslang (art.nr. 111807; L 2,16 m),
plank met wip (art.nr. 111820; L 2,16 m), balanceerbok
(art.nr. 111813; B 130 x H 100 cm, podium 25 x 25 cm),
plank ‚Fakir‘ (art.nr. 111805; L 2,16 m) en balanceerbok,
klein (art.nr. 112000; B 105 x H 45 cm, deksel 61 x 61 cm).
Materiaal: echt berkenhout, 21 mm dik, met metalen
onderlaag (40 x 40 mm). Belastbaarheid: 110 kg.
367709	
2528,-

Muurframe voor balanceerplanken
Voor 5 balanceerplanken. Materiaal: staal met rubberen
knoppen en bekleed met antislipmateriaal. Afmetingen:
B 90 x T 34 cm.
150070	2 stuks
378,-

Sport
Klimelementen

Opbergen

Valmat
vanaf pagina 459.
Meer bokken
vanaf pagina 450.

Zonder decoratie!
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110 kg

·	met metalen verbindingsstukken
(40 x 40 mm)
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·	evenwichtsplanken van echt berkenhout
(200 mm breed, 21 mm dik)
·	evenwichtsstangen van stalen buizen,
Ø 35 mm, wanddikte 4 mm, gepoedercoat
·	belastbaar tot 110 kg en tot 70 kg
voor schoolkinderen tot 12 jaar

l

Rubberen bollen (Ø 50 mm)
zorgen dat de plank:
· slipvrij is
· de vloer niet beschadigt
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A Plank ‚Stapstenen‘
4 ronde vlakken (Ø 20 cm) gelagerd op rubberen elementen, kantelen naar de zijkant of diagonaal. 
111831	2,16 m lang
585,-
B Apen ladderplank
Met latjes rechthoekig, resp. half rond en halve houten
kogels. Alle delen afgerond en kleurig gelakt. 
111803	2,16 m lang
539,-

C Balanceerplank, waarop een met granulaat

G

gevulde slang

Slang van nylonstof gevuld met granulaat 
111807	2,16 m lang

401,-

D Plank Fakir
Met ronde kunststof borsteltjes en houtdopjes 
111805	2,16 m lang
489,-
E Balanceerplank
met glad oppervlak 
111800	2,16 m lang

286,-

F Plank met wippen
1 diagonaal en 1 zijdelings kantelend vlak, gelagerd op
rubberen elementen. 
111820	2,16 m lang
489,-

G Plank ‚Junglebrug‘
2 gebogen stalen buizen met houten dwarsliggers, halve
bollen op de schuine dwarsliggers voor een betere grip. 
111822	2,16 m lang
873,-

454

Alle prijzen exclusief BTW.

Trampolineplank
Hiervoor is moed nodig, maar pret is gegarandeerd. De
plank is flexibel en vederlicht, hij veert bij elke stap aangezien hij geen metalen onderstel heeft en met kunststof
vezels is gelamineerd. Die zorgen zowel voor flexibiliteit
als voor stabiliteit. Voor het overige wordt deze plank
gebruikt zoals de andere evenwichtsplanken. 
112005	2,16 m lang
735,-

Sport
Klimelementen

Evenwichtsbok
op pagina 452.

Belastbaar

tot max.
80 kg

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Zonder decoratie!
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Balans en coördinatie

B

A

A

·8
 balanceerborden in verschillende moeilijkheidsgraden

B
· 5 krukken in 5 hoogtes
· Helpen om een gevoel
voor hoogte en afstand te verwerven
· Ook geschikt voor
kringspellen en als zitgelegenheid
· Integreerbaar in parcours en bewegingslandschappen
· Ruimtebesparend stapelbaar

Balanceerpad
Van plank tot plank een nieuw evenwichtsgevoel. Van plank tot plank een nieuw
evenwichtsgevoel Wie dit geraffineerde evenwichtspad betreedt, kan wat beleven!
Klein of groot, heuvelachtig of vlak, breed of smal - elke balanceerplank is voorzien
van andere schuimstofelementen die de kleine evenwichtskunstenaars steeds voor
nieuwe uitdagingen plaatsen! Alle planken kunnen onderling en met de 3- of 4-delige verbindingsplaat verbonden worden - zo ontstaan individuele en afwisselende
balanceerparcours. Materiaal: basiselement van multiplex, evenwichtselementen
met verschillende onderdelen van hout en schuimstof. Inhoud: 8 planken, 1x 3-delige-verbindingsplaat, 1x 4-delige verbindingsplaat met draaischijf. Afmetingen:
Plank L 96 x H 3 - 10 x B 20 cm.
055959	10-delig
969,-

Evenwichtstrap
Trappen op of trappen af? In elk geval stappen de kinderen van de ene kruk op de
andere: mooi in volgorde, in een cirkel of in slalom. Andere variaties, afhankelijk
van de leeftijd en de noden, zijn mogelijk door de hoogte en de afstand tussen de
krukken te veranderen. De 5 krukken van verschillende hoogte helpen kinderen
om een gevoel voor hoogte en afstand te verwerven, maar zijn ook geschikt voor
kringspellen en om te zitten. Materiaal: gelamineerd hout met antislipoppervlak;
zitting geel, oranje, rood, blauw en groen. Afmetingen: Ø zitting 25 cm; hoogte:
10, 15, 20, 25, 30 cm.
054700	5-delig
341,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

456

Alle prijzen exclusief BTW.

Kippenladder

Piramide

Kurk

Roestvrij
staal (rvs)

Kunstgras

Kiezelsteentjes

Balanceerpad zintuigen
Dit balanceerpad belooft talrijke en spannende ervaringen. Daarvoor vind je op blote voeten je weg over de verschillende planken. Deze kunnen in de stapeltorens worden gehangen zonder gevaar op kantelen: max. 2 in de kleine, 3 in de middelste en 4 in de grote. De torens kunnen afzonderlijk worden gebruikt, maar kunnen ook worden gestapeld
tot een toren van 2 of 3 verdiepingen. Inhoud: 8 stapeltorens (2 grote = basis, 3 middelgrote = midden, 3 kleine = punt), 7 evenwichtsplanken met verschillende oppervlaktematerialen (1 x neutraal, 1 x kippenladder, 1 x platte piramide, 1 x kurk, 1 x roestvrij staal (met spiegelfunctie), 1 x kunstgras, 1 x kiezelsteen), handleiding. Materiaal: roestvrij
staal, steen, hout. Gewicht: 34 kg. Belastbaarheid: 50 kg. Afmetingen: Ø toren 18, 22, 26 cm, H 8 cm elk; planken L 120 x B 12 cm, H 5 – 10 cm.
352149	15-delig
1263,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Zonder decoratie!
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Neutraal

Valmatten
Garantie

5
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Valmat ‚Head‘

Superlichte valmat ‚Head Light‘

Premium-kwaliteit

Premium-kwaliteit

Antislipbodem

Antislipbodem

Mat heeft kern van
schuimvlokken RG 160

offenporiger Mattenkern in 4 Schichen

· Vrije valhoogte: 220 cm

· Vrije valhoogte: 240 cm

· Duurzaam: mat heeft een kern van sterk belastbare, zeer stevigeschuimvlokken RG 160 (RG = volumegewicht – een belangrijk
kwaliteitskenmerk)

· Duurzaam: hoog belastbare matkern van polyurethaan met open
poriën in sandwichconstructie vermindert de terugvering en
maakt een optimale hantering mogelijk.

· Extra stevig: extra stevige samengeperste schuimvlokken absorberen de energie wanneer kinderen vallen.
-> Slaat niet door tot op de grond.

· Extra stevig: sandwichconstructie absorbeert de energie wanneer kinderen vallen.
-> Slaat niet door tot op de grond

· Vormstabiel: de hoes blijft goed op zijn plaats zitten, omdat hij
aan de kern van schuimstof is gelast.

· Vormstabiel: de hoes blijft goed op zijn plaats zitten, omdat hij
aan de schuimkern vastgelast is (gelamineerd).

· Stabiel: onderzijde van de mat met antislip, die vast met de
schuimstofkern verbonden is (gelamineerd).

· Stabiel: zeer lichte matten met antislipbodem, die vast met de
schuimstofkern verbonden is (gelamineerd).

· Huidvriendelijk: stevig, ftalaatvrij, vlamvertragend kunstleer met
opdruk van rijstgras; ook geschikt voor baby‘s en kleine kinderen
(OEKO-TEX productklasse 1 gecertificeerd)

· Huidvriendelijk: stevig, ftalaatvrij, vlamvertragend kunstleer met
opdruk van rijstgras; ook geschikt voor baby‘s en kleine kinderen
(OEKO-TEX productklasse 1 gecertificeerd)

· Hygiënisch: urine- en speekselbestendig, eenvoudig afneembaar

· Hygiënisch: urine- en speekselbestendig, eenvoudig afneembaar

· Gewicht: 9,6 kg/m²

· Gewicht: 3,8 kg/m²

458
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Valmatten ‚Head‘

P assen bij alle Haba Pro-toren-, klim- en sportlandschappen. Ze zijn met een mathoogte van 6 cm volgens HIC gecertificeerd voor een max. vrije valhoogte 220 cm.
Gewicht: 9,6 kg/m².
024673	100 x 50 cm
167,-
024690	100 x 100 cm
186,-
024729	150 x 100 cm
327,-
024692	200 x 50 cm
306,-
024693	200 x 100 cm
373,-
024695	Speciale maat
Prijs op verzoek

EXTRA LICHT SLECHTS 3,8 KG/M²
DOOR OPEN PORIËN
KERN VAN POLYETHYLEEN

Kleur van de matten vermelden!

Valmatten ‚Head light‘
Passen bij alle Haba Pro-toren-, klim- en sportlandschappen. Ze zijn met een matsterkte van van 6 cm hoog volgens HIC gecertificeerd voor een max. vrije valhoogte
240 cm. Gewicht: 3,8 kg/m².
024696	100 x 50 cm
207,-
024697	100 x 100 cm
247,-
024698	150 x 100 cm
400,-
024699	200 x 50 cm
373,-
024700	200 x 100 cm
461,-
024701	Speciale maat
Prijs op verzoek
Kleur van de matten vermelden!

Speciale maat: op aanvraag ontvangt u de valmatten ‚Head‘ en ‚Head light‘ ook
met rondingen en uitsparingen, bijv. voor zuilen, met een Ø van 60 tot 100 cm.

Direct
meebestellen
Kunstleerreiniger
Het vetoplossende schuim reinigt en desinfectereed alle
PVC- en PU-kunstleersoorten zonder de toplaag aan te
tasten. Gewoon opsproeien, laten inwerken en met een
droge of vochtige doek afvegen. 
148080	400 m
37,-

Opgelet

Op aanvraag sturen wij u het veiligheidsgegevensblad vooraf toe.
H229  Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

KEUZE UIT DIVERSE VARIANTEN –

voor meer comfort

Kleur

Klittenband

4 kleuren om uit te
kiezen voor een harmonieuze ruimte.

Om een aaneengesloten matoppervlak te maken dat niet verschuift, zijn
de matten naar keuze met klittenband aan de onderzijde verkrijgbaar.

R003
Saffier

R206
Steen

De voordelen voor u:
· n iet zichtbaar· spleetvrije plaatsing, omdat er geen klittenbandverbindingen aan de zijkanten van de mat worden aangebracht
· flexibele, snelle en eenvoudige installatie

R051

· a ntislip

Weide

De levering omvat: 
KLET
6 vierkanten van fleece aan de onderkant genaaid, 
3 klittenbandstrips voor verbinding met de aangrenzende mat.
Meerprijs per mat: 27,-

R103
Amber

BESTELMOGELIJKHEDEN voor valmatten

moet (verplichte invoer)

kan (optionele invoer)

R003

Voorbeeld

Saffier

Klittenband

R051
Weide

Bestelnummer

R206
Steen

moet

R103
Amber

1. Kies een valmat.
2. Gewenste kleur invoeren.


Bestelmogelijkheden
kan

0 2 4 6 9 3 R 0 5 1 KLET		

Menge

KLET

Totaalprijs €

Artikelomschrijving

1 Valmatten ‚Head‘, Weide
Zonder decoratie!

Sport
Klimelementen

Kleur



400,459

Turn- en kruiplandschappen

Speeloppervlak
voor individuele
of groepsspellen

Rust- of
slaapplaats

Onderkant hoes
van antislipkunstleer

Speelmat
De mat nodigt uit tot spelen, liggen, zitten en bewegen. Als er een voorwerp onder
wordt gelegd, sluit de mat er zich nauw omheen. Met rits rondom. B
 ovenkant lichtgroen, onderkant lichtgrijs. Materiaal: robuuste softskin-kunstleren bekleding; onderkant
met antisliplaag; schuimstof kern RG 25/40. Afmetingen: B 260 x H 3 cm.
022574	mini, L 250 cm
533,-
022516	medi, L 350 cm
728,-
022536	maxi, L 450 cm
921,-

Opklapbaar matras

180 cm

460

Alle prijzen exclusief BTW.

Opklapbare mat
Ideaal voor spel, plezier en sport. In een mum van tijd
opgevouwen of ingeklapt. Materiaal: robuust schuimstof met slijtvaste, onderhoudsvriendelijke overtrek van
kunstleer – volledig afneembaar! Gewicht: 2,9 kg. Afmetingen: L 180 x B 60 x H 5 cm, ingeklapt 60 x 60
cm, H 15 cm.
142256	
115,-

Rolmatten

Rolmatten in 2 afmetingen en 2 hoogtes
Z e zijn zeer eenvoudig neergelegd en weggehaald, omdat
deze antislipmatten gemakkelijk opgerold kunnen worden. Leg ze aan elkaar voor een groot matoppervlak: ideaal voor turnen, gymnastiek, acrobatiek en gevechtssporten. Materiaal: kern van ftalaatvrij polyethyleenschuim
(sandwichconstructie), omhulsel van stevig kunstleer.
Afmetingen: hoogte elk 3 cm.
056197	150 x 300 cm, opgerold: 
Ø 40 cm, ca. 7 kg, Weide
466,-
367792	150 x 300 cm, opgerold: 
Ø 40 cm, ca. 7 kg, Steengrijs
461,-
056198	150 x 450 cm, opgerold: 
Ø 50 cm, ca. 10 kg, Weide
702,-
367793	150 x 450 cm, opgerold:
Ø 50 cm, ca. 10 kg, Steengrijs
555,-

Kinderlijk eenvoudig
op- en afrollen

Steen

Weide

Opklapbare matten
Uitstekende valbreking. De overtrek kan door middel
ritssluitingen van de zachte schuimrubberen kern uit
neopolen worden afgehaald.
Reusachtig en toch makkelijk verplaatsbaar
Deze driedelige uitklapbare turnmat heeft een totaaloppervlak van 255 x 220 x 3,5 cm, maar is dichtgevouwen
slechts 220 x 85 x 10,5 cm groot. Dikte: 3,5 cm. Gewicht:
ca. 11 kg.
053432	Caribisch blauw
742,-
367795	3-kleurig (Appelgroen, Kristalgrijs, 
Caribisch blauw)
760,-

Opvouwbare turnmat, 4-delig
Totale oppervlakte: 240 x 120 x 3,5 cm, gevouwen
slechts 60 x 120 x 14 cm. Gewicht: ca. 11 kg.
053436	Caribisch blauw
400,-
367794	4-kleurig (Kristalgrijs, Appelgroen, 
Turquoise, Caribisch blauw)
394,-

24

0
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Naar keuze 3en 4-delig

cm

120

cm

Zonder decoratie!
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Schuimstofblokken

Productvoordelen
· Schuimkern RG 25/40
· Hoezen van kunstleer: ftalaatvrij,
vlamvertragend, slijtvast, afwasbaar,
gecertificeerd volgens OEKO-TEX
standaard 100, afneembaar
(met ritssluiting)

tegen een topprijs

· Kan gedesinfecteerd worden
· Kinderlijk eenvoudig te installeren

De set bewegingsblokken bestaat uit:

Opmerking
Belangrijk: vanaf een hoogte
van 60 cm is een opvangmat
of een toezichthoudend
persoon vereist!

Set bewegingsbouwstenen
De 11 elementen kunnen als parcours
of - bij weinig ruimte - als piramide
worden opgebouwd. Inhoud en afmetingen: trap, wig, boog, golf (50 x 50
x 100 cm), kubus (50 x 50 x 50 cm),
tunnel (50 x 50 x 50 cm, Ø 40 cm), rol
(Ø 40 cm, H 50 cm), 4 matrassen (100 x
100 cm, H 8 cm). Materiaal: schuimstof
RG 25/40, kunstleerbekleding. Benodigde ruimte: 250 x 250 cm.
107948	11-delig
1469,-

B 100 x H 50 x D 50 cm

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een
volwassene. 

B 50 x H 50 x D 50 cm
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Ø 40 cm, H 50 cm

Alle prijzen exclusief BTW.

B 100 x H 8 x D 100 cm

Set doorkruipblokken
Met de bouwstenenset kunt u een geweldig bewegingstraject bouwen om door te kruipen en over te
klimmen. Deze set omvat 4 U-vormige schuimstofblokken, 2 schuimstofmatrassen, 1 schuimstofbalk
en 1 schuimstofregenboog. Belastbaarheid tot: 50
kg. Voor materiaal en maten verwijzen we naar de
afzonderlijke beschrijvingen.
105774	8-delig
1014,-

Set bewegingsbouwstenen
De perfecte set voor een bewegingstraject met veel verschillende uitdagingen.
Bestaat uit 2 U-vormige bouwstenen, 1 regenboog, 1 matras, 1 spie, 1 trap – alles
van schuimstof. Material: Schaumstoff (Regenbogen RG 25/50, sonst RG 25/40),
Kunstleder. Afmetingen: zie afzonderlijke beschrijvingen.
105784	6-delig
1001,-

Set schuimstofbouwstenen
De bouwstenen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of tot een afwisselend bewegingsparcours worden ingebouwd. De set bestaat uit: 1 trap, 1 balk, 1 rol, 1 ring,
2 H-bouwstenen en 2 M-bouwstenen. Materiaal en afmetingen: zie afzonderlijke
beschrijvingen.
105775	8-delig
1108,-

Schuimstofwig
Material: Schaumstoff RG 25/40, Kunstleder. Afmetingen: B 60 x H 60 x D 90 cm.
105764	
287,-

Schuimstoftrap
Materiaal: schuimstof RG 25/40, kunstleer. Afmetingen: B 60 x H 60 x D 90 cm.
105765	
287,-

Schuimstof U-bouwsteen
Materiaal: schuimstof RG 25/40, kunstleer. Afmetingen: B 60 x H 60 x D 30 cm.
105767	
154,-

Schuimstofbalk
Materiaal: schuimstof RG 25/40, kunstleer. Afmetingen: B 120 x H 30 x D 30 cm.
105770	
159,-

Schuimstof-kruipbuis
Materiaal: schuimstof RG 25/40, kunstleer. Afmetingen: B 60 cm, Ø 60 cm, binnen-Ø 40 cm.
105763	
220,-

Schuimstof regenboog
Materiaal: schuimstof RG 25/50, kunstleer. Afmetingen: B 120 x H 60 x D 30 cm.
105772	
207,-

Zonder decoratie!
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Losse elementen

Bewegings bouwplaats

Productvoordelen
· Schuimstofkern RG 25/40

Basisvaardigheden aanleren
Elke ontdekkingsreis door de speel- en bewegingslandschappen vergt diverse
vormen van beweging: kruipen, schuiven, klimmen, huppelen, klauteren en
evenwicht bewaren. De elementen met uiteenlopende hoedanigheden stimuleren b
 ovendien het evenwicht en activeren de tastzin. De grote bouwstenen kunnen prima gecombineerd worden met tal van andere speel- en sporttoestellen.

· Overtrek:
· afneembaar (rits)
· moeilijk ontvlambaar
· ftalaatvrije kunstleerkwaliteit
(gecertificeerd volgens EcoTex-standaard
100, productklasse 1;
· afwasbaar en robuust
· met goede grip

De goedkope beginset

Set bouwstenen, groot I
Inhoud en afmetingen:
2 rechthoken (60 x 30 x 30 cm)
3 kubussen ( 30 x 30 x 30 cm)
2 half ronde zuilen (60 x 30 cm)
1 dak (60 x 60 x 30 cm)
1 half ronde zuil (30 x Ø 30 cm)
2 driehoeken (30 x 30 x 30 cm)
024554	11-delig

· 11 delen
· supergroot
en zeer zacht

493,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Nuttige aanvulling

Set bouwstenen, groot III
Inhoud en afmetingen:
1 rechthoekig (60 x 30 x 30 cm)
2 halve rechthoeken (60 x 30 x 15 cm)
2 dobbelstenen (30 x 30 x 30 cm)
1 brug (90 x 30 x 30 cm)
2 kleine halfronde pilaren (30 x Ø 30 cm)
1 dak (60 x 60 x 30 cm)
1 ronde pilaar (60 x Ø 30 cm)
2 grote halfronde pilaren (60 x Ø 30 cm)
2 kleine driehoek pilaren (30 x 30 x 30 cm)
024570	14-delig

· 14 delen
· ruimtebesparend
bewaren

801,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Basis-uitbreidingsset

· 14 delen

Set bouwstenen, groot V
Inhoud en afmetingen:
2 daken (60 x 60 x 30 cm)
4 daken (30 x 30 x 30 cm)
2 bruggen (60 x 30 x 30 cm)
2 kleine, halfronde zuilen (30 x Ø 30 cm)
2 kubussen (30 x 30 x 30 cm)
2 halve kubussen (60 x 30 x 15 cm)
024793	14-delig

· ruimtebesparend
bewaren

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 
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774,-

21 delen

Basisset

Set bouwstenen, groot II
Inhoud en afmetingen:
2 rechthoekig (60 x 30 x 30 cm)
2 halve vierkanten (60 x 30 x 15 cm)
2 kubussen (30 x 30 x 30 cm)
1 grote driehoekpilaar (60 x 30 x 30 cm)
2 kleine driehoekpilaar (30 x 30 x 30 cm)
1 ronde pilaar (60 x 30 cm)
2 grote halfronde pilaar (60 x Ø 30 cm)
2 bruggen (90 x 30 x 30 cm)

4 kleine halfronde pilaar (30 x Ø 30 cm)
1 dak (60 x 60 x 30 cm)
2 halve daken (60 x 30 cm)
024568	21-delig

1201,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Eenvoudige vormen
· 4 delen
· Ruimtebesparend in
elkaar te schuiven

Set bouwstenen „Regenboog”
Set bouwstenen, groot IV
Inhoud en afmetingen:
3 rechthoeken (60 x 30 x 30 cm)
6 blokken (30 x 30 x 30 cm)
024602	9-delig

De set bestaat uit 1 blauwe tunnel (70 x 100 x 60 cm), 1 gele tunnel (60 x 80 x
60 cm), 1 rode tunnel (50 x 60 x 60 cm) en 1 groene halve cilinder (40 x 40 x 60
cm).
023370	4-delig
600,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

480,-

Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Zonder decoratie!
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· 9 delen
· extra stevig

Kubieke meter schuimstof

voor de grote …
Eenvoudige basisvormen:

4x

Ontwikkeling en ontwerp van

4x

2x

25 cm

50 cm

4x

2x

100 cm

Schuimstof blokkenset,

eenvoudige basisvormen

D
 eze set is een multitalent en geschikt voor het aanleggen van bewegingsparcours, om te springen en te
klimmen, als zitgelegenheid of als trefpunt. De basisvormen zijn eenvoudig (rechthoekig of kwadratisch),
zodat ze gemakkelijk aan elkaar te bouwen zijn. De
set bevat elke vorm in verschillende kleuren. 
Materiaal: schuimstof RG 25/40, kunstleer. Afmetingen: kleine kubus ca. 25 x 25 x 25 cm, samengestelde
kubus 1 x 1 x 1 m.
105790	16-delig
1295,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Complexe basisvormen:
4x

4x

4x

4x

2x

Schuimstof blokkenset, 

complexe basisvormen

· Licht, maar toch stabiel
· Kan gedesinfecteerd worden

· Hoezen van kunstleer: ftalaatvrij, vlamvertragend,
slijtvast, afwasbaar, gecertificeerd volgens OEKOTEX standaard 100, afneembaar (met ritssluiting)

De basisvormen zijn complex (L-vorm, T-vorm, trap,
rechthoek, kwadraat), zodat voor het in elkaar zetten
het nodige voorstellings- en combinatievermogen
gevraagd is. De set bevat elke vorm in verschillende
kleuren. Materiaal: schuimstof RG 25/38, kunstleer.
Afmetingen: kleine balk 50 x 25 x 25 cm, samengestelde kubus ca. 1 x 1 x 1 m.
105807	18-delig
1335,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

 echthoeken in drie maten
·R
·L
 icht, maar toch stabiel
 lijtvast en afwasbaar
·S
·V
 erwijderbare katoenen hoezen (met
ritssluiting) en wasbaar op 30 °C; gecertificeerd volgens Oeko-Tex-norm 100

Blokkenset
Met de rechthoeken kunnen kinderen heel individuele ideeën tot uitvoering brengen: torens, platforms,
trappen ... 
Inhoud: 1 rechthoek van 30 x 90 x 90 cm, 2 rechthoeken van 30 x 45 x 90 cm, 4 rechthoeken van
30 x 45 x 45 cm. Materiaal: schuimstof RG 25/40,
blauwe katoenen stof.
112453	7-delig
801,-

 ntdek ons ruimtelijke totaalconO
cept grow.upp voor stimulering
van de ontwikkeling vankinderen tot 6 jaar vanaf p. 5.
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… en de kleine
·1
 1 elementen voor de
allerkleinsten
·L
 icht, maar toch stabiel
·S
 lijtvast en afwasbaar
 oezen ftalaatvrij, vlamvertragend, slij·H
tvast, afwasbaar, gecertificeerd volgens
OEKO-TEX standaard 100, afneembaar
(met ritssluiting)

Set peuterblokken

Jong geleerd is oud gedaan! Met deze blokkenset
kunnen zelfs de allerkleinsten in het kinderdagverblijf al fantasievolle constructies bouwen - en natuurlijk veel plezier beleven bij het spelen. Set met
11 elementen: 1 dak (40 x 40 x 20 cm), 3 blokken (20
x 20 x 20 cm), 2 rechthoeken (40 x 20 x 20 cm), 1
halfronde zuil (Ø 20 x 20 cm), 2 halfronde zuilen (Ø
20 x 40 cm), 2 driehoekige zuilen (20 x 20 x 20 cm).
Materiaal: schuimstof RG 24/40, kunstleer.
099529	11-delig
306,-

·L
 icht, maar toch stabiel
· Kan afgewassen
worden
·H
 oezen ftalaatvrij, vlamvertragend, duurzaam, Oeko-Tex-gecertificeerd Standaard
100, afneembaar (met ritssluiting)

Baby-podiumbouwstenen
Steeds weer anders combineerbaar. De kinderen
kunnen van deze gekleurde podiumbouwstenen in
drie maten en twee verschillende hoogten naar eigen goeddunken zitplaatsen, opstapjes, trappen of
klimlandschappen bouwen. De set bestaat per basismaat en hoogte uit 2 bouwstenen – in totaal 12
bouwstenen. Basismaten: 26 x 26 cm, 39 x 39 cm,
52 x 52 cm. Hoogten: 13 cm en 26 cm Materiaal:
schuimstof RG 24/40, kunstleer.
099308	12-delig
667,-

·L
 icht, maar toch stabiel
· Kan afgewassen
worden

Sport
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·H
 oezen ftalaatvrij, vlamvertragend,
slijtvast, gecertificeerd volgens OEKOTEX standaard 100, afneembaar (met
ritssluiting)

Baby-bouwstenen
V
 ederlicht, handvriendelijk en vrolijk gekleurd - ronduit perfect voor kleine stapel- en bouwmeesters. M
 ateriaal: schuimstof, kunstleer. Kleur al naargelang de
voorraad. Afmetingen: 20 x 20 x 20 cm.
099528	12 stuks
266,-

Zonder decoratie!
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AL ROLLEND LEREN REKENEN
ONDERWIJS
MOTORIEK

Juffrouw Katharina van de kinderopvang gaat met haar groep naar de tuin. „Vandaag gaan we oefenen met
rekenen en daarvoor gebruiken we het zwaaidoek“, legt ze uit. Elk kind neemt een lus in de hand en ze kunnen
aan de slag. Het is niet zo moeilijk om de bal op een getal te rollen, maar de rekentekens zijn wel wat lastig. De
kinderen moeten lachen als de bal weer net voorbij het netvakje rolt, maar er niet in ploft. Paula vindt dat ze op
school ook zo zouden moeten rekenen. Dit is veel leuker dan met papier en potlood, vindt deze eersteklasser.

Ontwikkeling en ontwerp van

Zwaaidoek magische balen
De 12 segmenten in verschillende kleuren zijn bedrukt met verschillende dieren, de
cijfers 1-10 en de tekens plus en min. Bovendien hebben ze 12 grote netvakken voor
ballen en zijn ze elk voorzien van een bevestigingslus. Inbegrepen opbergtas. M
 ateriaal:
100% polyester, wassen op 30 °C. Afmetingen: Ø 366 cm, Ø netzak ca. 25 cm.
207023	
127,-
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Ontwikkeling en ontwerp van

· In twee maten: Ø 360
cm en Ø 610 cm
·M
 et handige
draaglussen
 et in het midden
·N
· Incl. opbergtas

Zwaaidoek ‚Harmonie‘

 e harmonieus op elkaar afgestemde kleuren stimuleren
D
de zintuigen en zorgen voor een goed humeur. Bovendien
kunnen de kleuren van de 20 segmenten in de spelideeën worden opgenomen. M
 ateriaal: nylon parachutedoek.
Kan met een vochtige doek worden gereinigd.
145539	klein, Ø 360 cm, 12 bevestigingslussen 67,-
145542	groot, Ø 610 cm, 16 bevestigingslussen 134,-

Zwaaidoek
Met 8 handlussen, segmenten in 4 kleuren en een 10
cm grote opening in het midden. Levering in een zak.
Materiaal: polyester. Veeg schoon met een vochtige doek.
Afmetingen: Ø 160 cm. Levering in een tas.
055407	
33,-

· Mix van ballen in verschillende maten en
gewichten
· Met en zonder zwaaidoek veelzijdig inzetbaar voor sport, spel
en therapie
Sport
Klimelementen

Ballenset zwaaidoek
Gebruik deze veelzijdige ballenset voor afwisselende
bal- en toewijzingsspellen met het zwaaidoek. Inhoud:
1 dobbelsteen van schuimstof (geel; 14,5 x 14,5 x 14,5
cm), 4 zachte egelballen (2 x groen, 2 x roze; ca. Ø 12,5
cm), 2 softballen (1 x rood met blauwe stippen, 1 x roze met gele sterren; Ø 15 cm), 1 opblaasbare waterbal
(zeskleurig; ca. 40 cm), 1 gymnastiekbal (blauw; Ø 55
cm), 10 ballenbad-ballen (oranje, groen, roze, geel; Ø 6
cm), 1 piramidebal (blauw; ca. 15 x 15 cm), 3 rubberen
ballen met granulaatvulling (rood, geel, blauw; Ø 7 cm),
5 egelballen (groen, Ø 7 cm), 1 speeltuinbal met PUcoating (geel, Ø 19 cm). Materiaal: kunststof. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.
352836	29 delen
127,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. 

Zonder decoratie!
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Kruiptunnel
Ontwikkeling en ontwerp van

In de buistunnel ga je rond en rond:
je begint en eindigt altijd in de tent.

Kijk naar de hemel door het Gezellige terugtrekplek
gaasrooster.

Kruiptunnellabyrint voor avontuurlijke dwergjes
H
 et dwergenlabyrint bestaat uit vijf verschillende afzonderlijke elementen en biedt veelzijdige, afwisselende speelmogelijkheden:
doorkruipen, verstoppen en terugtrekken. Materiaal: 100% polyester Inhoud: 5 delen – groen (L 140 x B 120 x H 110 cm), geel (L
144 cm, Ø 60 – 90 cm), lichtgrijs (L 505 cm, Ø 60 cm), lichtblauw (L 120 cm, Ø 60 cm), blauw (H 72 cm, Ø 60 cm). Inbegrepen
draagtas. Leeftijd: vanaf 1,5 jaar.
157768	5-delig
239,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 
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Ontwikkeling en ontwerp van

· Robuust outdoormateriaal

Tunneloctopus

Dankzij een veersysteem kunnen de tunnels snel worden opgebouwd en na gebruik weer plat worden gevouwen. Materiaal: 100% polyester Diameter tunnel:
60 cm. Inhoud: 2 tunnels van 1 m lang, 2 tunnels van 2 m lang en 1 middendeel
met 4 ingangen en een sleufgat boven.
054918	5-delig
159,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

· Snelle op- en afbouw
dankzij veersysteem
· Tunnels van verschillende lengte die met
klittenbandsluitingen
naar wens aan het middendeel bevestigd kan
worden

· Gaasvensters zorgen
voor licht en zicht naar
buiten
· Materiaal: 100% polyester Diameter tunnel:
60 cm. Inhoud: 2 tunnels van 1 m lang, 2
tunnels van 2 m lang
en 1 middendeel met
4 ingangen en een
sleufgat boven.

·2
 m lang
· Snel ruimtebesparend
inklapbaar
·M
 et 2 gaasvensters
·e
 rg stevig

JAKO O Kruiptunnel
Met zijn lengte is deze kruiptunnel een kleine uitdaging. De gaasvensters zorgen tussendoor voor lichtinval. Materiaal: polyester, staal. Kleur:
groen. Afmetingen: Ø 60 cm, L 200 cm; gaasvenster Ø 23 cm. Leeftijd:
vanaf 1,5 jaar.
053055	
53,-

200

cm

·M
 et doorlopend venster voor uit- en inkijk
·D
 uurzaam nylon en robuuste naden voor een lange
levensduur

Sliptunnel
De sliptunnel maakt het ook voor minder moedige kinderen gemakkelijk
om door te kruipen, want het doorlopende raam laat over de hele lengte
voldoende licht binnen. De met kunststof beklede spiraalveer voorkomt
dat de tunnel daarbij in elkaar zakt. Materiaal: vensters van scheurvast
polyester, kunststof. Kleur: blauw. Afmetingen: Ø 54 cm, L 3 m.
054210	
261,-
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· Met vensters

m

0c

30

Ø 54 cm

Zonder decoratie!
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UITEENLOPENDE MOGELIJKHEDEN OM PLEZIER TE MAKEN
Met de klimboog heeft iedereen in de groep veel plezier. Maar vandaag hebben Anton en Anna ruzie. Zij wil er
overheen klimmen en er onderdoor kruipen. Hij wil dat de boog omhoog wordt gezet om op de brede rand te
spelen. „Je kan toch ook daar spelen“, zegt Anna en wijst naar de tafel. „Ja, kom maar naar mij toe“, zegt meester Patrick en zet een stoel klaar voor Anton. „En vanmiddag mag jij dan met de boog doen wat je wilt.“ Anton
vindt het goed en Anna is blij dat ze mag klimmen.

ONTWIKKELINGSGEBIED MOTORIEK

Ontwikkeling en ontwerp van

35 cm

A

47

cm

13

3c

Glijbaan

m

Speelboog

mat kan snel verwijderd
worden dankzij
klittenband

B

Wip

Tunnel

Brug

A Klimboog
De klimboog is een echt multitalent. Hij nodigt uit tot klimmen, wippen, glijden en kruipen. Bovendien kan een mat
aan de sporten worden geknoopt of apart als ligkussen worden gebruikt. Mat (art.nr. 406066) afzonderlijk te bestellen.
408739	
413,-
Waarschuwing. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. 

Kunstleer

K053

Appelgroen

472

K002

K105

K203

Caribisch- Abrikozengeel Kristalgrijs
blauw

Alle prijzen exclusief BTW.

B Klimboogmat
De mat kan met het klittenband aan de sporten gehangen
worden of als ligkussen worden gebruikt. 
Materiaal: schuimstof RG 25/40 met hoes van kunstleer.
Afmetingen: L 133 x B 45 x H 3 cm.
406066	1 stuks
154,-
Kunstleer kleur vermelden!

HELEMAAL NAAR BOVEN KLIMMEN
Tim houdt van klimmen. Zo hoog als hij kan. Dan krijgt
hij de kriebels in zijn buik en voelt hij hoe dapper hij is.
Sinds deze week bereikt hij eindelijk ook de bel aan de
klimwand. Hij is zo trots als een aap en straalt over zijn
hele gezicht wanneer de heldere toon klinkt. Het is Tim
gelukt en nu voelt hij zich net zo groot als Paul. Die is
namelijk al drie en is zijn grote voorbeeld.

MOTORIEK EN
COÖRDINATIE
Meer op dit gebied
vindt u helemaal aan
het begin van de
catalogus.

· veiligheidsgedeelte
begrenst de klimhoogte

Verkrijgbaar in deze kleuren

K188

lichtgrijs

Klauterervaringen voor de kleintjes
D
 e 13 klimgrepen zijn al gemonteerd. De afstand tussen de grepen
is zodanig gekozen dat 1 jarigen de bovenste 5 grepen gemakkelijk kunnen bereiken, maar dat de voeten niet verder kunnen
komen dan de onderste 8 grepen. Als motivatie kan bovenaan
een belletje of een kleine beloning bevestigd worden. Materiaal:
MDF-plaat met aan beide kanten HPL-coating. Afmetingen: B 94
x H 167 x D 20 cm. Max. valhoogte: 40 cm. Daarom is een valmat
niet absoluut nodig.
474892	
700,-
Naam van de kleur vermelden!

474899	belletje

Zonder decoratie!

79,-
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Sport
Klimelementen

U195

Lindegroen

BEESTACHTIG LEUK SPEELPLEZIER
Lotta moet huilen wanneer ze haar moeder niet meer ziet. Ze zit pas kort op de kleuterschool en moet alles nog
leren kennen. Juf Laura neemt haar bij de hand en stelt voor om samen naar de kegelvrienden te gaan. „Welk
dier vind je het liefst?“, vraagt ze. Lotta wijst naar de muis. Maar de koe vindt ze ook leuk. Eerst zet Lotta de
kegelvrienden naast elkaar, dan helpt Laura haar om een driehoek te maken. En wanneer Lotta de dieren om
laat vallen met een bal, is ze haar verdriet al vergeten en straalt ze weer over haar hele gezicht.

ca. 50

cm

ONTWIKKELINGSGEBIED MOTORIEK

Ontwikkeling en ontwerp van

· s tabiel dankzij granulaat in voet
· lichte XXL-kegels
· v oor binnen en buiten

Kegelvrienden
De leuke dierenfiguren zijn groter dan gewone kegels, zacht gevuld en zeer licht. Zo kunnen ze ook door de kleintjes gemakkelijk worden meegenomen en opgesteld. Zakjes met
granulaatvulling die aan de onderzijde zijn ingenaaid, zorgen ervoor dat de figuren stevig
staan tijdens het spelen. Afmetingen: Kegel-Ø onder ca. 15 cm, H ca. 50 cm. Materiaal:
polyester, vulling: schuim, granulaat: polypropeen, polyurethaan, kunststof. Wasbaar als
fijne was bij 30 °C. Daarna weer makkelijk in vorm te brengen; vervolgens laten drogen.
Speler: 2 +. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
368063	6-delig
199,-
Direct
meebestellen
Softbal
Deze softbal heeft een elastische, zogenaamde olifantshuid voor
een langere levensduur. Alleen voor gebruik binnenshuis. Kleur:
rood. Materiaal: GL-schuim. Afmetingen: Ø 16 cm.
056643	1 stuks
20,-
Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
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ZON · ZAND ·WATER ·
VOERTUIGEN ·
BUITENSPEELTOESTELLEN

Buiten
speelgoed

Klein houten paard op pagina 476.

Speelplezier

met heel veel pk
Houten paard in 3 hoogtes
Ontwikkeling en ontwerp van

·A

met twee handgrepen voor
het vasthouden en een lage zithoogte
· A
 en B geschikt voor
binnen en buiten
· A en B hebben geen
valbeveiliging nodig
· C
 Weerbestendig, dus
perfect voor buiten.

A

B

staart vast
gemonteerd

manen gefreesd

 erzorgingsset voor houten
V
paarden

minimale afstand van de
houten latten voorkomt
klempunten

NIEUW

· Van hout

Wie wil paardrijden, moet zijn paard
ook voeren en verzorgen. Dat kunnen
kinderen spelenderwijs leren met het
houten paard. Het set bevat voederen verzorgingsproducten. Inhoud: 1
massageborstel, 1 borstel, 1 manenkam, 1 wortel, 3 slablaadjes, 1 appel.
Materiaal: PU, MDF, beuken. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.
409457	8-delig
40,-

C

Voor kleine ruiters
Het stabiele lijf met inwendige verstevigingen en de grote afstand tussen de
benen garanderen een stevige stand. Voor verankering buiten kunnen optioneel
vloerankers (art.nr. 327633) worden besteld. De levering geschiedt gedeeltelijk
gemonteerd incl. montagehandleiding. M
 ateriaal: grenen, staart van henneptouw.

Vloeranker
Accessoires voor pony, art.nr. 166031, veulen, art.nr. 327619. Voor een stabiele
verankering van de pony en het veulen raden we twee diagonaal aangebrachte
vloerankers aan, voor het houten huis vier ankers. Materiaal: staal. Inhoud: 1
vloeranker (50 cm), 1 sluitring, 1 inbusbout (M8 x 40).
327633	
14,-

A 327619	Houten veulen, Belastbaarheid: 25 kg; L 79,5 x B (incl. poten) 43 x
H 57,1 cm, zithoogte 37 cm; vanaf 1,5 jaar

217,-

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

Vloerankers afzonderlijk bestellen.

B 166031	Houtpony, Belastbaarheid: 100 kg; L 105 x B (incl. poten) 43 x H 83
cm, zithoogte 58 cm; vanaf 1,5 jaar

275,-

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

Vloerankers afzonderlijk bestellen.

Houtbescherming, geglaceerd
Watergedragen, ecologische houtolie op basis van vernieuwbare
grondstoffen. Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Zonder chemische houtbeschermingsmiddelen, vrij van oplosmiddel- en zware metalen, zweet- en speekselbestendig. Aanbevolen
voor houten paard, art.nr. 166030, houten pony, art.nr. 166031,
houten veulen, en over het algemeen voor eucalyptushout en
onder druk geïmpregneerd hout. 
166032	4 liter
120,-30,-/ 1 l

 Houten paard
C
Het stabiele lijf met inwendige verstevigingen en de grote afstand tussen de
benen garanderen een stevige stand. Bovendien moet het paard met de meegeleverde vloerankers worden vastgezet. Voor een optimale veiligheid is een goede
valbescherming (verzorgd grasveld) en een valruimte met een straal van 1,50 m
vereist. De levering geschiedt gedeeltelijk gemonteerd incl. montagehandleiding
en 2 vloerankers. Materiaal: grenen, staart van henneptouw. Belastbaarheid:
160 kg. Vloeroppervlakte: 146 x 70 cm. Veiligheidszone: 4,46 x 3,70 cm. Max.
vrije valhoogte: 95 cm. Totale hoogte: 130 cm. Zithoogte: 95 cm. Fundering: 2
(meegeleverd). Leeftijdsgroep: vanaf 3 jaar.
166030	
390,-

EUH208  Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties teweegbrengen.

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 
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Er is veel te
vervoeren ... ...

· robuust stalen
buizenframe
· diepe metalen bak

116 –
Set van 3 stuks

Belastbaar

tot max.
25 kg

Kruiwagen met 2 wielen
D
 ankzij de twee wielen kan de volledig beladen
kruiwagen veilig worden gebruikt en stabiel
worden neergezet. Robuuste stalen buisconstructie met kunststof grepen. Materiaal:
Metaal, PE. Afmetingen: L 65   x B 30   x H
35  cm. Gewicht: 1,7 kg. Belastbaarheid: 50
kg. Leeftijd: vanaf 1 jaar.
206473	
44,-
· Met 2 wielen om
gemakkelijk te
hanteren
· Stabiele stand
· Uiterst stevig
· Metalen frame met
kunststof handvatten

Belastbaar

tot max.
50 kg

Voor binnen en buiten, voor het vervoeren van zand, aarde of knuffels: drie stabiele,
hoogwaardig verwerkte kruiwagens met robuust frame, diepe metalen bak, kunststof
wiel en kindvriendelijke handgrepen. Materiaal: metaal. Afmetingen: ca. L 80 x B 38
x H 41 cm, Ø wiel 16 cm. Belastbaarheid: 25 kg. Leeftijd: vanaf 3  jaar.
207045	Set van 3 stuks
116,-

Zonder decoratie!
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Buiten
speelgoed

Kruiwagen set

Ontwikkeling en ontwerp van

·W
 eerbestendig, dus
perfect voor buiten
·A
 fwasbak met stop en
waterafvoer

Keukenblok ‚Outdoor‘

Functionele, stevige speelkeuken met klein bassin, afdruiprek en haken voor keukenhulpjes. Onder het werkoppervlak is ruimte voor servies en keukengerei. Levering
in delen inclusief bevestigingsinstructies en montagemateriaal voor bevestiging aan de muur. Materiaal: Eucalyptus. Hoogte werkoppervlak: 60 cm. Vloeroppervlakte:
120 x 48 cm. Veiligheidszone: niet vereist. Totale hoogte:
105,5 cm. Zithoogte: 60 cm. Fundering: niet vereist. Leeftijdsgroep: vanaf 1,5 jaar.
188768	
707,-
Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

74 79-delig

· Duurzaam speelgoed
van vernieuwde
grondstoffen

Keukenset Bio

Opmerking
Hout is een natuurlijk materiaal. Als het
product aan verschillende weersinvloeden
wordt blootgesteld, kan het uiterlijk van de
daaruit vervaardigde producten in de loop
der tijd veranderen.
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Dit stoere uitgebreide servies is perfect voor de kinderkeuken. Inhoud: 8 borden, 8 schoteltjes, 8 kopjes, 8
bekers, 8 vorken, 8 lepels, 8 messen en 8 kleine lepels, 2
blikjes, 2 potten en 2 kannen met deksel, 1 pan, 1 spatel,
1 opscheplepel. Materiaal: suikerriet, PE-HD gerecycled.
Afmetingen ter vergelijking: Ø bord 12,8 cm, hoogte kan
12,5 cm. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
373180	79-delig
74,-

Bolderkar
met in lengte verstelbare stang
· robuuste en praktische begeleider voor excursies
· bijzonder wendbaar dankzij de
zwenkbare telescopische trekstang
· met luchtbanden
· c a. draagvermogen 150 kg

Bolderkar
Snel en eenvoudig in elkaar te zetten en in een handomdraai uit elkaar te halen voor ruimtebesparend opbergen.
De wielen met luchtbanden dempen elke stoot, rollen
goed en zijn geborgd met snelsluitpennen. Alleen geschikt voor het vervoer van bagage, speelgoed, uitrusting
enz. Materiaal: berkenhout, stalen buis. Afmetingen: L
70 x B 55 x H 60 cm (buitenafmetingen); 68 x 37 cm
(laadoppervlak); wiel Ø 26 cm. Draagvermogen: ca. 150
kg. Gewicht: ca. 19 kg. Wordt gedemonteerd geleverd.
Eenvoudig te monteren.
406699	
346,-

NIEUW

70 cm

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

· robuust
· Lekbestendige banden
· Zonder gereedschap in of
uit te klappen
· in lengte verstelbare stang met
stuuraanslagbegrenzing
· Draagvermogen:
150 kg.

Opvouwbare bolderwagen, lekbestendig
Deze lichte, maar toch robuuste bolderwagen is snel
klaar voor gebruik en zo weer ingeklapt. Hij heeft gevoerde bekleding en heeft veel ruimte voor het vervoeren van
bagage, speelgoed, enz. Hij is voorzien van hoogwaardig
rvs-beslag met poedercoating (zwart). M
 ateriaal: gepoedercoat metaal, overtrek van polyester. Afmetingen van
de laadvloer: 82 x 45 cm. Gewicht: 21 kg. Draagvermogen: 150 kg.
183845	
513,-

m

82 c

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

· s tabiel en wendbaar
·m
 et lekbestendige banden
· snel demonteerbaar
 et verstelbare telescoopstang
·m
· c a. 150 kg draagvermogen

Bolderkar XXL

117

cm

Waarschuwing. Gebruik onder direct toezicht van een volwassenen. 

Zonder decoratie!
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Buiten
speelgoed

De grote, robuuste bolderwagen met soepel lopende
rubberen banden is snel in elkaar te zetten en weer uit
elkaar te halen. De kar is alleen geschikt voor het vervoer van bagage, speelgoed, uitrusting, enz. Materiaal:
berkenhout, stalen buis. Afmetingen: L 117 x B 54 x H
60 cm. Ø wiel 26 cm. Draagvermogen: ca. 150 kg. Wordt
gedemonteerd geleverd. Eenvoudig te monteren.
157679	
461,-

Garantie-informatie
voor buitenspeeltoestellen en speelhuizen
Wat wij doen:

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

•	De garantie geldt vanaf de aankoopdatum.

•	Opstellen in openbaar, niet-bewaakte gebied -

•	Als het om een garantie gaat, hebben wij de keuze
tussen reparatie of vervanging.
•	Voor producten zonder vermelding van de
garantieperiode geldt de wettelijke garantie.

Wat u als klant moet doen:

(geldt speciaal voor Gemino+-speelhuizen en grow.
upp-speelhuizen en -speelwerelden)

•	Kenmerkende, natuurlijke en normale
slijtageverschijnselen

•	Bij zelf uitgevoerde ombouw of wijzigingen aan het
product.

•	Vakkundige montage

•	Opzettelijke of nalatige schade

•	Onderhoud en verzorging volgens de meegeleverde onderhouds- en verzorgingsvoorschriften

•	Schade veroorzaakt door:

•	Uitvoeren en documenteren van de volgens DIN
EN 1176 voorgeschreven inspecties, indien vereist

· oneigenlijk gebruik, behandeling en/of installatie
· bijzondere weerrsomstandigheden in geval
van buiten-speeltoestellen
· gebrek aan tijdige controle en toezicht
· nalaten of ondeskundig uitgevoerde onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden en daaruit voortvloeiende
schade
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Stoffen &
Kunstleer
Onze stof- en kunstleercollectie biedt een ruime keuze aan
kleurrijke, hoogwaardige en duurzame bekledingsmaterialen voor de meest uiteenlopende behoeften in kinderdagverblijven, scholen, zorg- en therapie-instellingen.

Zonder decoratie!

XXX

Buiten
speelgoed

Op de volgende pagina‘s ziet u de
individuele productvoordelen en de ruime keuze aan kleuren,
waarmee u elke ruimte in uw kinderopvang, school of
groepsruimte met harmonieuze kleuren kunt inrichten.

Kwaliteitskenmerken

van onze gestoffeerde meubelen
Öko-Tex® standaard 100
Onze standaard: productklasse 1 of 2
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Textiel en textiel
speelgoed
voor baby‘s en
kleine kinderen

Textiel in direct
contact met
een groot deel
van de huid

Textiel zonder of
met slechts een
beperkt contact
met de huid

Decoratie
materiaal

De Öko-Tex®-standaard 100 is een wereldwijd
bekend label voor textiel dat is getest op schadelijke stoffen. De onafhankelijke testinstituten
richten zich op het gebruiksdoel van het textiel:
hoe intensiever het contact met de huid, des te
hoger de eisen aan de certificering. Dienovereenkomstig worden vier productklassen onderscheiden waarop u moet letten (zie hierboven).
Onder andere de stoffen NewLife, CanvasBione
Soft en X-Treme zijn Öko-Tex®-standaard 100,
Bijlage 4, Productklasse 1 of 2 gecertificeerd.
De testcriteria zijn wereldwijd gelijk en worden
regelmatig bijgewerkt op basis van wetenschappelijke bevindingen en wettelijke vereisten.
Meer informatie vindt u op
www.oeko-tex.com

Algemene informatie en
Wassymbolen

f

machinewas volgens
temperatuuradvies



f

programma
voor fijne was



niet
geschikt voor de
droger
geschikt voor
de droger

PES polyester
PAN polyacryl


9

minder geschikt
voor de droger
niet bleken
met chloor

Schuimstof
Voor het zitcomfort zijn ruimtelijk gewicht en druksterkte belangrijk. In de informatie over
de materialen vindt u afkortingen zoals RG 25/40. Wat betekent dit?

RG 25/40

Ruimtelijk gewicht (RG) in
kilogram per kubieke meter
Hoe hoger de waarde, hoe
zwaarder het element.
Druksterkte
Hoe hoger de waarde,
hoe dichter het schuim.
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katoen
moeilijk ontvlambaar
niet
chemisch reiniging

 strijken

chemische
reiniging

 niet
heet strijken

Kwaliteit RG 25/40:

Zitcomfort voor elke eis

Bijvoorbeeld:

CO
CS

Alle prijzen exclusief BTW.

niet

· licht om te dragen
· goed zitcomfort

Kwaliteit RG 25/60:	· licht om te dragen
· zeer vormvast, ook
aan de zijkanten
· duurzaam
Kwaliteit RG 40/45:	 · robuust element met
vaste kern
· duurzaam
· volwassenen zakken
er niet in weg

We gebruiken voor onze producten altijd de juiste
schuimstof.
De elementen zijn zeer geschikt voor het intensieve gebruik op de kinderopvang, kleuterschool en
lagere school.

Maak harmonische kleurcombinaties
met onze stoffen en materialen

f9


Ontwikkeling en ontwerp van

Stofgroep 1
Weefstof Goldberg
Kwaliteit
- Materiaal: 100 % polyester
· Gewicht: ca. 212 g/m2
· Zeer licht- en wrijfecht, scheurvrij en vormvast
· Uitstekende pluiswaarde
· Schuurbestendigheid: 24.000 slijtagecycli
· Gecertificeerd volgens Ökotex®-standaard 100,
Bijlage 4, Productklasse 2

SG01

zeeblauw

SG51

lentegroen

Zonder decoratie!
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Vlamvertragend

Stofgroep 2
Geweven stof CanvasBione zacht –
de zachte kwaliteit

Kwaliteit
 ateriaal: 100 % moeilijk
m
ontvlambaar polyester

· zeer duurzaam

· Öko-Tex ®-standaard 100 productklasse 2

· bijzonder lichtecht, wrijf- en scheurvast
en vormbestendig

Vuilafstotend

· gewicht: ca. 350 g/m2

· goede pillingwaarde

· luchtdoorlatend

· Schuurbestendigheid: 92.000 schuurbewegingen

· moeilijk ontvlambaar – volgens DIN 4102 B1
en B2 PN EN 1021-1 (sigarettentest)

· vezel-diep vlekbestendig

Vocht dringt niet door!
Neem de vlek af en de stof is
weer schoon.

CW10 Gember oranje

CW11 Roodoranje

CW50 Jadegroen

CW51 Avocado groen

CW01 Noors blauw

CW02 Petrol

CW03 Marineblauw

f9


CW20 Wolkengrijs
484

CW21 Grafietgrijs

Alle prijzen exclusief BTW.

CW30 Nogabruin

Lief voor het
milieu!

Vlamvertragend

Stofgroep 4
Webstof Newlife –
duurzaam
Kunststof recyclen en indien mogelijk upcyclen naar iets
hoogwaardig - een zeer actueel onderwerp. We hebben
een garenleverancier in Italië gevonden die PET-flessen
verwerkt en er een vlam vertragend garen van maakt. De
flessen halen ze uit het plastic afval in de directe omgeving van het bedrijf, waardoor onnodig lange transportroutes niet langer nodig zijn - wat ook weer een gunstig
effect heeft op CO2-besparingen. De verwerking van het
gewonnen garen vindt plaats in Duitsland. Zo ontstaat een
stof die voldoet die aan alle eisen die wij stellen aan onze
materialen. De stof is buitengewoon robuust, ook bij zeer
intensief gebruik en hij is bestand tegen andere invloeden.

Het unieke gemêleerde effect geeft het oppervlak een
rustige uitstraling met behoud van gekleurde accenten
voor uw individuele inrichtingsconcept.
Gebruik van
energiebronnen

Massa van het
broeikasgas

Waterverbruik (*)

CO2

NewlifeTM

50,6 MJ

3,88 kg CO2eq

3,26 l

Conventionele
PET-vezel

127,2 MJ

5,7 kg CO2eq

60 l

Besparing

- 60 %

- 32 %

- 94 %

* Het waterverbruik heeft betrekking op de productie van 1 kg gerecycled PET
in vergelijking met de gegevens van 1 kg zuiver PET. (Bron: Eco-profiles and
EPD of the European Plastics Manufacturers - Polyethylene Terephthalate
(PET) Bottlegrade, Plastics Europe 2011).

Kwaliteit
· materiaal: 100 % moeilijk ontvlambaar polyester
· Eco-Tex® standaard 100, productklasse 1
· Gewicht: ca. 377 g/m2
· moeilijk ontvlambaar – volgens DIN 4102 B1
· zeer lichtecht en wrijvingsbestendig
· schuurbestendigheid: 100.000 schuurbewegingen

NL01 Hemelsblauw

NL50 Grasgroen

f9


NL10 Herfst oranje

NL20 Kiezelgrijs

NL30 Hazel bruin

Zonder decoratie!
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Ontwikkeling en ontwerp van

Kunstleer
Basic
Het kunstleer in de beproefde HABA Pro-kwaliteit

K105 Abrikozengeel

K106 Mango- oranje

K001 Aquarel blauw

K151 Papaverrood

K002 Caribischblauw

K004 Turquoise

K005 Petrolblauw

K053 Appelgroen

K052 Varengroen

K200 Poolwit

K204 Toffee grijs

K203 Kristalgrijs

K206 Grafietgrijs

K207 Briljant zwart

Kwaliteit

Onderhoud

· Materiaal:100 % polyesterweefsel met coating
· Gewicht: ca. 615 g/m2
· ftalaatvrij en gecertificeerd – door Eco-Tex® standaard 100, productklasse 1
· hygiënisch – eenvoudig afwasbaar
met water en kunstleerreiniger
· desinfecteerbaar - met alle desinfectiemiddelen voor grote oppervlakken
· aangenaam zacht – vooral geschikt voor de kinderopvang
· moeilijk ontvlambaar – volgens EN 1021-1
· robuust – uitstekend bestand
tegen rafelen
· schuurbestendigheid: 50.000 schuurbewegingen
· zeer goede lichtechtheid
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Gebruik voor kunstleer een mild reinigingsmiddel. Een Kunstleer reiniger is zeer geschikt.

Kunstleer reiniger
Voor de milde reiniging van kunstleermeubels. Het vetoplossende schuim reinigt en desinfectereed alle PVC- en PU-kunstleersoorten zonder de toplaag aan te tasten. Gewoon opsproeien, laten inwerken en met een droge of vochtige doek afvegen.

148080	400 m
Op aanvraag sturen wij u het veiligheidsgegevensblad vooraf toe.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

35,-

Lief voor het
milieu!

Kunstleer
Comfort

Ontwikkeling en ontwerp van

Het kunstleer met meer duurzaamheid en comfort

· Bijzonder duurzame productie:

volledige afwezigheid van oplosmiddelen
en PVC (polyvinylchloride), extra lage CO2uitstoot en laag waterverbruik
· Extra comfort: een absoluut zacht en aangenaam gevoel
· Moderne en aantrekkelijke kleuren: samengesteld voor kleuterschool en scholen
· Het modernste kunstleer op de markt:
exclusief ontwikkeld voor en met HABA Pro

Bijzonder gevoel:
aangenaam zacht en
comfortabel.

KF10 Zonnegeel

KF11 Canyon oranje

KF01 IJsblauw

KF03 Atlantisch blauw

KF50 Lentegroen

KF51 Jungle groen

KF30 Lava bruin

KF20 Steengrijs

Kwaliteit
· Materiaal: 100 % oplosmiddelvrij PU-kunstleer op waterbasis
· Gecertificeerd volgens Ökotex®-standaard 100, Productklasse 1
· Gewicht: ca. 485 g/m 2
· PVC-vrij EN biocompatibel volgens DIN EN ISO 10993-5:2099-10
· Hygiënisch – urine- en speekselbestendig, alcohol- en zweetbestendig
· Afwisbaar en eenvoudig af te nemen met water en
neutrale zeep of kunstleerreiniger
· Huidvriendelijk – aangenaam zacht, bijzonder geschikt voor
baby‘s en kleine kinderen
· Extreem robuust en bijzonder duurzaam – zeer goed bestand tegen wild gestoei
· Schuurbestendigheid: 100.000 slijtagecycli

Zonder decoratie!
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Kleur bekleding voor
docentenstoelen
Vlamvertragend

Webstof

CX03 Geel

CX18 Oranje

CX02 Rood

Stof X-treme
Kwaliteit
· Materiaal: 100 % gerecycled, vlamvertragend
polyester
· Gewicht: ca. 310 g/m2

CX10 Rood/paars

CX17 Lichtblauw

CX16 Donkerblauw

CX11 Lichtpetrol

CX06 Appelgroen

CX15 Lichtgrijs

CX12 Grijs

CX07 Donkergrijs

CX08 Zwart

· Schuurbestendigheid: 100.000 scheurtoeren
Martindale
· Vuurvastheid: vlamvertragend DIN 4102 B1, EN
1021-1 (sigarettentest), EN 1021-2 (lucifertest), BS
7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS
7176 Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, UNI
9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, NF
D 60-013
· Zeer goed bestand
tegen licht en wrijving
· Gecertificeerd volgens
Oeko-Tex®-standaard 100,
Bijlage 4, Productklasse 2
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Kunstleer Basic

XXX

Opmerking
Kwaliteitsbeschrijving van het kunstleer op
pagina 486.

K001 Aquablauw

K002 Caraïben blauw

K004 Turquoise

K005 Petrolblauw

K105 Abrikozengeel

K106 Mango-oranje

K151 Papaver

K053 Appelgroen

K052 Varengroen

K200 Poolwit

K203 Kristalgrijs

K204 Toffeebruin

K206 Grafietgrijs

K207Briljant zwart

Alle prijzen exclusief BTW.
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