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3+18 m. 39 st. 
VORMENSTOOF
Een vormenstoof in Lalaboom-stijl waar 
4 verschillende vormen in passen. 
Combineer met de kralen en/of andere 
Lalaboom artikels.  € 41,40
GL4533    € 24,00

LALABOOM
Extra items van Lalaboom kan je vinden in onze webshop!

3+10 m. 324 st. 
SNAP BEADS
Maak kralen door 2 helften op elkaar te 
klikken. Pop de kralen aan elkaar tot een 
kleurrijke halsketting. Rijg de kralen aan een 
veter. Leuke en kleurrijke tactiele halve 
bollen met eindeloos veel mogelijkheden om 
het jonge kind te stimuleren in zijn 
ontwikkeling.  € 23,50
GN4535    € 16,00

3+18 m. 313 st. 
REGENBOOG
5 tactiele en fel gekleurde bogen om te 
stapelen. Je kan de bogen steviger met 
elkaar verbinden met behulp van de kralen 
die in de gaatjes van de bogen passen.
Inhoud: 5 bogen met 4 kralen.  € 35,95
GK4532    € 24,00

3+10 m. 312 st. 
BALLS & BEADS
3 grote sensorische ballen die open kunnen. 
Je kan ze verbinden, stapelen en combineren 
met de kralen.  € 32,40
GP4535    € 21,00

3+10 m. 324 st. 
DIERTJES
De educatieve en sensorische Lalaboom 
parels aangevuld met 3 leuke diertjes: Bizou 
de bij, Birdy de vogel en Coco de eekhoorn.
Samenstelling: 8 kralen 2 accessoires en 
3 diertjes.

HB1367   € 22,00

3+10 m. 
SPLASH
Lalaboom voor in de waterbak! Een grote bal 
met 1 geperforeerd deel welke voor extra 
effecten zorgt. Dit deel kan ook dienen als 
staander.
Afmeting: Bal Ø 14 cm, Ø 5 cm.
Samenstelling: 1 grote 3-delige bal en 
3 grote kralen.

HC1369   € 21,00

3+18 m. 316 st. 
BABYSAURUS SORTEERSET
Breek de prehistorische eitjes open en ontdek wie er zich schuil in houdt. 
De peuters leren kleuren herkennen en sorteren. De prachtig gekleurde 
dino vingerpopjes spreken tot de verbeelding van het jonge kind.

MK9819   € 21,95

3+24 m. 31-4 kind. 350 st. 
CLIPS
Grote stevige vormen die makkelijk te linken zijn. De clips kunnen 
gebruikt worden als constructiemateriaal maar zeker ook om vormen en 
kleuren te herkennen en te sorteren.
Inhoud: Incl. 12 recto-verso opdrachtkaarten opgedeeld in 2 niveaus.
Afmeting: Rechthoek: lxb: 2 x 6 cm.

RJ7557   € 24,95




