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BewegingsmelderBladergordijn aan  
in en uitgang

Boeiende ervaring met 
gekleurd licht

Kijkje door de  
observatiekoepel

Kleurenwisselfunctie

Als het licht van kleur 
verandert, lijken de stenen 
aan de wandplaat (zie pagina 
52) een hele andere kleur te 
hebben.

Hier kan het kind in alle rust kleurstemmingen ondergaan.

KUSSEN HOEKKAST
Kleur naar keuze. Bekleding niet verwijderbaar. Onderzijde met 
antislipprofiel.
Kenmerken: schuimstof (RG 30/50), bekleding van ftalaatvrij 
kunstleer.
Afmeting: lxbxh: 103 x 103 x 2 cm.

INC098105   € 189,20

HOEKKAST KIKKEROOG
Door welke ingang de kinderen ook naar binnen lopen of kruipen  de 
afstand tot de kikkeroog met zijn mooie uitzicht is altijd dezelfde. Niet 
alleen in hoeken, maar ook vrijstaand in de ruimte te plaatsen. Aan 
beide zijden gordijnen in bladeroptiek, vastklitbaar en afwasbaar.
Kenmerken: Materiaal gordijnen: robuuste rugzakstof (100 % 
polyester netmateriaal, deels met schuimstofvulling). 
Materiaal kast: Berken, onbehandeld.
Afmeting: lxbxh: 111 x 111 x 102 cm.

INC440630   € 1.630,40

HOEKKAST VERLICHTING
Bij het terugtrekken geheimzinnige lichten ontdekken. Als de kinderen 
over de vloer lopen of kruipen, activeren ze met bewegingsmelders 3 in 
de vloer verzonken lichtjes in 3 harmonische kleuren (rood, groen en 
blauw). Door de gordijnen aan de beide ingangen worden de 
lichteffecten extra spannend! Ledlicht (220 Vcontactdoos) met 
bewegingssensor, patrijspoorten met veiligheidsglas beschermd. 
Levering incl. kabel (L ca. 180 cm). Aan beide zijden gordijnen in 
bladeroptiek, vastklitbaar en afwasbaar.
Kenmerken: Materiaal gordijnen: robuuste rugzakstof (100 % polyester 
netmateriaal, deels met schuimstofvulling).

INC440640   € 2.280,40

KUSSEN HOEKKAST-GROT
Kleur naar keuze. Onderzijde met antislipprofiel.
Kenmerken: Schuimstof RG 30/50, bekleding van ftalaatvrij kunstleer.
Afmeting: Afmetingen: ca. 79 x 79 x H 5 cm.

INC098108   € 171,40

Meerprijs voor gekleurde zijelementen 

HOEKKAST-GROT
Achter het melkglas in de bovenkant verlichten leds (met aan en uit
schakelaar) de hele oppervlakte – in één kleur of met een kleurovergang 
naar keuze. De hele ruimte wordt zo in verschillende kleuren gehuld en 
omgeeft het kind met een zacht licht. Meerdere programma‘s naar 
keuze, automatisch harmonisch kleurverloop. Incl. afstandsbediening 
met lichtschakelaar. Met gordijn als bladeren, met klittenband te 
bevestigen, afwasbaar. Ledlicht (230 Vcontactdoos).
Kenmerken: Levering incl. kabel (180 cm lang). 
Echt berkenhout: gordijn (afneembaar en wasbaar) van stevige 
rugzakstof, netweefsel (100% polyester), gedeeltelijk met schuimstof.
Zijkanten kunnen geverfd worden.  Levering in delen.
Afmeting: Benodigde ruimte: ca. 83 x 83 cm, h 148 cm.

INC440650   € 2.529,30




