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Makkelijk in hoogte te verstellenVriendjes kunnen ook 
mee op avontuur

Geluid en licht zijn makkelijk 
uit te schakelen

Trein ook los 
te gebruiken

 
3+12 m. 
LEER- EN ONTDEKTAFEL
Een activiteitentafel vol ontdekkingen, 
waar de jonge kinderen van zullen houden!

BL1075   € 89,99

 3+6 m. 
ACTIVITY JUMPER FIRST FOREST
Activiteitentafel met 2 speelstanden die met de baby meegroeien. 
De tafel bevat 11 boeiende, op de natuur geïnspireerde activiteiten met 
licht en geluid. Het springkussen bevordert het spel en de ontwikkeling 
van de grove motoriek.
Kenmerken: 3 verstelbare hoogten, 360° draaibaar zitje met ultra 
zacht zitkussen.

BS1089   € 135,00

3+6 m. 
BOUNCE-A-ROUND, ZOO
Dit activiteitencentrum beschikt over een treincircuit van 360° en 
wagonnetjes die erop vastklikken maar ook los kunnen gebruikt worden. 
Lichtjes, muziek en geluidseffecten die u zullen verwonderen en die de 
zintuigen stimuleren.
Kenmerken: Voorzien van 2 wieltjes voor makkelijke verplaatsing. 
Verstelbaar in 3 hoogtes. Hoes is machinewasbaar.

CM10143   € 179,99

 3+6 m. 
BOUNCE BOUNCE
Bereid je voor op springerig plezier met de Bounce Bounce 2-in-1 Activity 
Jumper. Deze 'meegroeiende' bouncer bouw je om tot een staande 
activiteitentafel voor peuters (pssst... er wordt ook een speelgoedopbergtas 
meegeleverd!). Het zitkussen draait 360° voor gemakkelijke toegang tot al het 
speelgoed en activiteiten. Het elektronische kikkerspeelgoedstation maakt 
speelse ribbitgeluiden en speelt muziek af, met oplichtende waterlelies om de 
ogen en oren van je baby te verrassen. Als de baby groeit, verwijder je het 
springkussen en creëer je een staande speeltafel. Baby's en peuters zullen dol 
zijn op de 7 interactieve speeltjes in deze speelse vijvermode, zoals de 
libellespinner en de zelfontdekkingsspiegel van de slak.
Kenmerken: Gemakkelijk schoon te maken speelgoed en machinewasbaar 
zitkussen. In 3 standen in hoogte verstelbaar.

GJ1331   € 120,00




