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 ANTILEKBEKER 

 OEFENLEPEL 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RL7559 +kleurcode
€  10,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RT7564 +kleurcode
€  4,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RV7565 +kleurcode
€  9,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RX7566 +kleurcode
€  7,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RY7567 +kleurcode
€  5,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 TA7568 +kleurcode
€  9,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RM7560 +kleurcode
€  12,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RN7561 +kleurcode
€ 12,95    €  10,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RP7562 +kleurcode
€  2,95 

 BL  ( Blauw ),  GR  ( Groen ),  RS  ( Roze ).

 RR7563 +kleurcode
€  5,95 

 RIETJESBEKER  OEFENBEKER 
 Fijne antilekbeker heeft 

extra korte drinktuitjes en 
een drinkopening aan twee 

kanten van de deksel. 
Inhoud:  200 ml. 

Kenmerken:  Vaatwasbestendig. 
mag niet in de microgolfoven. 
 Polypropyleen (PP), silicone, 

Tritan. 

 De lepel heeft een fijn kort 
handvat, wat het voor jouw 

kleintje eenvoudiger maakt om 
hem vast te houden. De lepel 
heeft een goede grip, zodat hij 

niet steeds uit de handjes glijdt. 
Inhoud:  Per 2  Kenmerken: 
 Vaatwas- en microgolfoven 

bestendig.   Polypropyleen (PP). 
Afmeting:  l: 15,6 cm. 

 Het oefenbord is voorzien 
van een handige knik in het 

bord ervoor zorgt dat het kind 
eenvoudig het eten op de lepel 

kan scheppen.  Kenmerken: 
 Vaatwas- en microgolfoven 
bestendig. Antislipbodem 

 Polypropyleen (PP), Thermo-
plastisch elastomeer (TPE). 

Afmeting:  bxh: 176 x 35 mm. 

Kenmerken:  Vaatwas- en 
microgolfoven bestendig. 

 Polypropyleen (PP). 
Afmeting:  bxh: 220 x 20 mm. 

 Ideaal schaaltje voor pap. 
Inhoud:  300 ml. 

Kenmerken:  Licht van gewicht, 
dus makkelijk te hanteren 

voor kinderen. 
 Polypropyleen (PP). 

Afmeting:  bxh: 12,7 x 45 mm. 

 Voor de veiligheid is het mes 
slechts aan één kant voorzien 

van een snijkant. 
Inhoud:  3-delig. 

Kenmerken:  Vaatwasbestendig. 
 Acrylonitril butadieen styreen 
(ABS), Roestvrijstaal (RVS). 

Afmeting:  l: 19,3 cm. 

 De beker is geschikt voor 
kindjes vanaf 9 maanden en 

helpt zijn of haar mondspieren 
te oefenen en ontwikkelen. De 
beker is eenvoudig uit elkaar te 
halen en kan natuurlijk tegen 
een stootje.  Inhoud:  300 ml. 
Kenmerken:  100% lekvrij. 

Vaatwasbestendig. Mag niet 
in de microgolfoven.   Polypro-
pyleen (PP), silicone, Tritan.  

Afmeting:  bxh: 80 x 198 mm. 

 Echt meedoen met de grote 
mensen met de Mio oefenbeker 

360°. De beker drinkt als 
een echt glas en kan tegen 

een stootje. 
Inhoud:  300 ml. 

Kenmerken:  Vaatwasbestendig. 
mag niet in de microgolfoven. 
 Polypropyleen (PP), silicone, 

Tritan. 

 Het kunststof kinderglas Mio 
is oersterk en kan dus prima 

tegen een stootje. Wel zo veilig 
voor kleine kinderhandjes! 

Kenmerken:  Vaatwasbestendig. 
Mag niet in de microgolfoven. 

 Styreen Acrylonitril (SAN) 
Afmeting:  bxh: 75 x 91 mm. 

 De babylepel is smal en ondiep, 
zodat het voor de allerklein-

sten ook makkelijk eet. Dankzij 
de lange steel haal je ook 

het allerlaatste beetje uit een 
potje babyvoeding. 

Inhoud:  Per 2 
Kenmerken:  Vaatwas- en 
microgolfoven bestendig. 

 Polypropyleen (PP). 
Afmeting:  l: 20,5 cm. 

 BABYLEPEL  KINDERGLAS 

 OEFENBORD  KINDERBORD  KINDERSCHAALTJE  KINDERBESTEKSET 

 LEKKER ZELF DOEN!

Daar zitten ze dan. De grootste voedselcritici. Ieder hapje 
wordt nauwkeurig bestudeerd. Ieder slokje zorgvuldig 
beoordeeld. En bij alles klinkt het: zelf doen! Daarom is er 
nu Mio van Mepal. Een hele collectie vol slimme drinkbekers, 
bordjes en bestek die leren eten en drinken leuk en vooral 
makkelijk maken. Voor kleintjes die het zélf willen doen! 

 Mio servies 




