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A. WANDPLAAT REGENMAKER, KLEIN
Door het draaien van de schijf begint de regenmaker te 'druppelen', 
de bladeren bewegen rond en de spiegelelementen animeren tot het 
ontdekken van de omgeving.
Materiaal: berkenhout. Ruimte: ca. 42 x 41 cm.

INC121102   € 178,40

B. WANDPLAAT KERSENPITTEN, KLEIN
Animeert de kinderen, door het draaien aan de plaat manoeuvreren de 
kersenpitten van het ene vakje naar het andere. Ondersteund door een 
klein akoestisch geluid. Bevordering van de fijne motoriek. 
Materiaal: berkenhout, onbehandelde kersenpitten. Ruimte: ca. 42 x 41 cm.

INC121106   € 219,90

C. WANDPLAAT KOGELLABYRINT, KLEIN
Wie 'zijn draai' gevonden heeft, kan de rubberballetjes behendig door 
het labyrint manoeuvreren. Draaiplaat met plexiglas. 
Materiaal: berkenhout. Ruimte: ca. 42 x 41 cm.

INC121105   € 228,20

D. WANDPLAAT TANDWIELEN, KLEIN
Hier grijpt alles in elkaar: 5-voudig tandwielmechanisme om te ontdekken. 
5 tandwielen, 2 daarvan met draaiknop. Materiaal: berkenhout. 
Ruimte: ca. 42 x 41 cm.

INC121103   € 228,20

E. WANDPLAAT MOTORIEK, MIDDEL
Hier gaat het om fijn vingergevoel en goed luisteren! Elk van de vijf in 
waaiervorm geplaatste bladeren heeft een andere vulling (houten kralen, 
kersenpitten, granulaat, knikkers, watten en piepelementje). Wie ontdekt, 
waar welke vulling zit? Als het groene wiel in beweging wordt gezet, 
kunnen met de twee witte draaielementen interessante geluiden teweeg 
worden gebracht. Aan de houten schroefdraad kunnen de kinderen 
verschillende houtprofielen draaien. Bevordering van de fijne motoriek. 
Materiaal: berkenhout, outdoorstof. Ruimte: ca. 82 x 61 cm.

INC121203   € 463,20

F. WANDPLAAT SPIEGEL, MIDDEL
Voor de zelfwaarneming. Materiaal: berkenhout, veiligheidsspiegel. 
Ruimte: ca. 82 x 61 cm.

INC121202   € 358,20

G. WANDPLAAT SPIEGEL, GROOT
Voor de zelfwaarneming. Materiaal: berkenhout, veiligheidsspiegel. 
Ruimte: ca. 112 x 62 cm.

INC121216   € 455,00

regenmaker

elk blad heeft een 
andere vulling

vingertjes kunnen 
niet gekneld raken

bevorderen de 
fijne motoriek

RUIMTE: CA. 112 x 62 CM

RUIMTE: CA. 82 X 61 CM

RUIMTE: CA. 42 X 41 CM

ZINNENELEMENTEN
Materiaal: berkenhout.
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Meerdere speelwanden van Haba kan je vinden in de 
Inca cataloog of op onze webshop!




