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 3+3 j. 38 st. 
MAGNATILES, POLYGONS  
UITBREIDINGSSET
Voeg felgekleurde diamanten en polygonen 
toe aan je collectie Magna-Tiles en zie hoe 
jonge fantasieën de vrije loop gaan.
Samenstelling: 4 diamanten, 4 vijfhoeken.

RP1741   € 19,95

MAGNA-TILES
De magie van magneten en gekleurde 
transparante onderdelen! 
Deze sets zijn onderling compatibel zodat kinderen 
kunnen mixen, matchen en hun fantasie de vrije 
loop kunnen laten. Doorschijnende en felgekleurde 
stukken. De makkelijk te hanteren magnetische 
tegels zijn volkomen veilig voor kinderen, omdat 
ze zijn gemaakt van voedselveilig ABS-plastic dat 
BPA-vrij is en geen latex of ftalaten bevat.

 3+3 j. 3100 st. 
MAGNATILES, BASISSET
Breng de creativiteit van uw kind naar een hoger niveau met de  
Magna-Tiles® Clear Colors 100-delige set!
Samenstelling: 50 kleine vierkantjes, 4 grote vierkanten, 
20 gelijkzijdige driehoeken, 11 rechthoekige driehoeken, 
15 gelijkbenige driehoeken.

RL1738   € 99,00

 3+3 j. 348 st. 
MAGNATILES, DELUXE SET
Laat de kinderen urenlang creatief, heilzaam en vrij spelen met de 
Magna-Tiles® Clear Colors 48-delige Deluxe Set.
Samenstelling: 12 kleine vierkantjes, 3 grote vierkanten, 9 gelijkzijdige 
driehoeken, 10 rechthoekige driehoeken, 6 gelijkbenige driehoeken, 
1 verrijdbaar chassis, 2 verbeeldingsstukken, 2 gelijkzijdige driehoeken 
(geperforeerd), 1 boog, 1 vierkant deurkozijn, 1 magnetische draaideur.

RK1737   € 67,50

 3+3 j. 328 st. 
MAGNATILES, HOUSE SET
Kinderen gebruiken constant hun fantasie om fantastische nieuwe 
werelden te bouwen en te verkennen. Help ze die dromen waar te maken 
met een Magna-Tiles® House 28-delige set!
Samenstelling: 2 rechthoeken, 6 vierkanten, 13 driehoeken, 
2 "C"-vormen, 2 "T"-vormen, 2 trappen, 1 deur, 1 set herbruikbare 
stickers.

RM1739   € 49,95

 3+3 j. 3110 st. 
MAGNATILES, METROPOLIS
De Magna-Tiles® Metropolis 110-delige set wordt geleverd in een mix 
van zeer doorschijnende magnetische vormen in mistvrije, levendige 
tinten.
Samenstelling: 2 grote vierkanten, 56 kleine vierkantjes, 
12 gelijkzijdige driehoeken, 12 rechthoekige driehoeken, 10 gelijkbenige 
driehoeken, 2-wielig chassis, 1 deur, 1 rechthoek, 2 trappen, 4 kwart 
cirkels, 1 spinner, 6 ramen, 1 boog.

RN1740   € 125,00




