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 3+2 j. 
SHAPE FACTORY
De Shape Factory van Fat Brain is vormen sorteren met een twist! Er zijn tien unieke vormen en 
vier openingen. Kun jij erachter komen hoe je alle vormen door de openingen kan laten passen? 
Hoe werkt het? Met een druk op de knop draait de bovenkant en veranderen de sleuven. 
Kinderen moeten ontdekken en experimenteren om de puzzel op te lossen en alle vormen bij elkaar 
te zoeken! Open vervolgens de deur om de blokken vrij te geven en het plezier helemaal opnieuw te 
laten beginnen. Klassiek vormaanpassingsplezier krijgt een boost van hersenversterkende 
opwinding met de Shape Factory!
Afmeting: bxh: 19 x 20 cm.

QE1841  11 delig € 24,99
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3+10 m. 35 st. 
HAMERBANK
Kenmerken: Kan perfect in de vaatwas. 
Bioplastic, 90% gemaakt uit suikerriet.
Afmeting: lxbxh: 34,5 x 19 x 17,5 cm.

PF7537   € 32,25

3+12 m. 
HAMERBANK
Kleurrijke hamerbank, een klassieker die niet 
mag ontbreken in de speelhoek.

JT80003   € 14,95

3+18 m. 35 st. 
NUTTY EEKHOORNBAAN
Eindeloos veel plezier! Laat Nutty helemaal 
naar de voet van de boom glijden. Onderweg 
komt hij verschillende vriendjes tegen.
Afmeting: hxbxd: 39 x 37 x 11 cm.

HR4554   € 39,99

 3+24 m. 310 st. 
VOGEL VOEDERSPEL
Vang de wormpjes met de mamaspecht en 
steek ze vervolgens in de bek van het jong.
Kenmerken: Magnetische wormen en bek 
van de mamaspecht.
Doel: Fijne motoriek, oog-handcoördinatie, 
kleurherkenning.
Afmeting: hxb: 19 x 11 cm.  € 21,95
VY7601    € 16,95

3+18 m. 32 st. 
JUNGLE PRESS AND SLIDE
Mooie eenvoudige knikkerbaan voor de 
allerkleinsten. Voorzien van een leuke bel.
Afmeting: hxbxd: 17,6 x 19,5 x 17,6 cm.

LJ4599   € 19,99

3+12 m. 
MUZIKALE HAMERBANK
Stevige houten hamerbank met xylofoon. 
Sla de dikke ballen door de gaten en luister 
naar het geluid die ze maken wanneer ze over 
de xylofoon glijden.
Afmeting: lxbxh: 24 x 13,5 x 15 cm.

HPE0305   € 29,99

3+ 12 m. 
POP-UP TOY
Leuk houten speeltje met 4 kleurrijke figuren 
die op en neer springen op verborgen veren. 
Ontwikkeld om de oog-handcoördinatie en 
kleurherkenning te stimuleren.
Afmeting: lxh: 15 x 11,5 cm.

VE01380   € 12,95




