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3+12 m. 
VORMENSTOOF
Klassieke vormenstoof maar dan wel met 
een ecolabel.
Kenmerken: Ecologisch verantwoord hout.
Afmeting: lxbxh: 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.

JT80004   € 19,95

3+12 m. 
VORMPJESDOOS
Baby's eerste vormendoos bestaat uit tien 
blokken met vijf verschillende vormen. 
Het stevige emmertje heeft een handvat 
om gemakkelijk te verplaatsen.

K7167   € 16,95

3+1 j. 316 st. 
SORTEERBLOEM
Een tijdloze favoriet, nu in een mooi origineel 
jasje! Zeven vormpjes in verschillende 
kleuren leren het kind (door kleur- en 
vormassociatie) om de vormpjes in het juiste 
gaatje te steken.

QUE0242   € 29,95

3+1 j. 328 st. 
STAPELBLOEM
Deze bloemvormige box is speciaal voor de 
allerkleinsten ontworpen met zachte ronde 
vormen. Dat maakt het voor de kinderen nog 
leuker om de veelgekleurde steekvormen in 
de gaatjes van de box te steken. Deze set 
bevat ook enkele doorzichtige steekvormpjes 
die gevuld zijn met bolletjes, wat het kind een 
extra stimulans geeft.

QUE0270   € 29,95

STAPELEN EN SORTEREN

3+12 m. 311 st. 
SPEELKUBUS
Speelkubus voorzien van parelstructuur, 
vormenstoof, knikkerbaan.
Inhoud: Speelkubus, 6 vormen, 3 ballen en 
1 hamer.
Afmeting: lxbxh: 35 x 35 x 49,7 cm. 
HPE1810    € 149,99

3+12 m. 
REGENBOOG TELRAAM
Met 50 kleurrijke houten kralen en de stabiele metalen rails in vijf 
verschillende kleuren nodigt het regenboog telraam uit tot spelen en 
leren. Door de kleurrijke "regendruppels" langs de kronkelende en 
lusvormige banen te duwen, traint u de motoriek en een eerste begrip 
van cijfers en hoeveelheden. De stabiele houten basis zorgt voor een 
stevige staande positie.
Afmeting: bxdxh: 27 x 6 x 22 cm.

FG1273   € 21,95

3+12 m. 
VORMENSTOOF, NORDIC
Houten vormenstoof met openklappende deurtjes. 3 van de 6 sorteer-
vormen maken een leuk geluid.
Kenmerken: Hout.
Afmeting: lxbxh: 13,5 x 14,4 x 12 cm.
Samenstelling: Incl. 6 vormen, 3 geometrische figuren met elk een 
verschillend geluid, 1 spiegelblokje en 3 schattige diertjes.

DS1193   € 16,95
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3+10 m. 37 st. 
VORMEN SORTEERTROMMEL
Deze makkelijk te hanteren trommel is 
voorzien van 3 geometrische openingen. 
De peuter ontdekt de vormen door ze in 
de juiste opening te duwen.
Kenmerken: Vaatwasbestendig. 
Bioplastic, 90% gemaakt uit suikerriet.
Afmeting: bxh: 19 x 17,5 cm.

RE7553   € 31,95




