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 3+12 m. 
STAPELBLOKKEN, NORDIC
Mooie gekleurde blokken met verschillende 
vormen om te stapelen.
Kenmerken: Hout.
Samenstelling: 11 houten blokken.

DW1201   € 14,95

 3+6 m. 
SILICONEN STAPELTOREN
Veelkleurige stapeltoren in siliconen, ideaal voor de ontwikkeling van 
de fijne motoriek van het jonge kind.
Kenmerken: Voor een perfecte hygiëne kan dit speelgoed in de 
vaatwasser en gesteriliseerd worden.

CL1127   € 21,95

STAPELPRET!

3+6 m. 37 st. 
TINY BIO  
STAPELBEKERS
7 vrolijke stapelbekers met elk een unieke kleur en onderaan een unieke 
vorm. Passen perfect in elkaar maar passen ook perfect op elkaar. 
De potjes kunnen door hun vormpjes onderaan ook dienen als 
uitsteekvorm en afdruk in klei en zand. De potjes zijn voorzien van een 
gaatje, wat ze dan weer interessant maken om in water en de zandbak te 
gebruiken. Een multifunctioneel item!
Kenmerken: Bio gerecycleerde kunststof.
Afmeting: h: 34 cm.

XHP6030   € 16,95

3+12 m. 
REUZE SORTEEREMMER
3-in-1 speeltje. Bouw een toren met de 
10 verschillende ronde potten. Op de 
grootste vorm past een deksel met vier 
verschillende openingen, waar de vier 
bijgeleverde blokken inpassen. Door de 
gaatjes in de potjes kunnen ze ook gebruikt 
worden als zandzeefje of 'regenmaker'.
Afmeting: Hoogte toren 92 cm.

ML97211   € 19,50

3+6 m. 
TOBBLES NEO
6 unieke tactiele nestjes balanceren op 
elkaar. De felle kleuren en golvende vormen 
stimuleren het jonge kind om met de nestjes 
aan het werk te gaan.

JH50021   € 35,90

3+12 m. 
STAPELTOREN  
ECONOMY
9 in elkaar passende stapelpotjes.

JT22063   € 8,95

3+12 m. 39 st. 
STAPELTOREN  
MET VORMEN
Mooie stapelblokken  
in rustige kleurtjes.  
Elke blok is voorzien van een cijfer,  
ideaal voor de eerste cijfer herkenning!  
4 blokken zijn elk voorzien van een unieke opening waar 
een van de bijgeleverde figuren in past. Kleur en vorm 
sorteren met deze toren wordt kinderspel.
Kenmerken: Hout.
Afmeting: Grootste blok: 9 x 9 cm.

MG7504   € 16,95

 3+12 m. 
REGENBOOG STAPELTOREN
Een regenboog om te stapelen en in te 
steken! Deze stapeltoren schittert met felle 
regenboogkleuren en het gemakkelijk vast te 
houden materiaal moedigt zelfs de jongste 
kinderen aan om de verschillend gekleurde 
ringen te sorteren op maat en kleur.
Kenmerken: Hout. Een bewegende pin biedt 
nog meer veiligheid.

FH1275   € 15,95




