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LEVENSLOOPPUZZELS
Prachtige houten levenslooppuzzels. Voorlopig is enkel 
de kikker interactief maar op termijn zal de vlinder dit 
ook worden.

INTERACTIEVE LEVENSLOOPPUZZEL, DE VLINDER
Deze groeipuzzels bestaan uit vier lagen en laten de levenscyclus zien 
van een vlinder. De puzzels liggen in een houten lijst. De dagpauwoog 
legt zijn eitjes in groep onderaan een blad, deze worden rups, cocon om 
vervolgens een prachtige vlinder te worden.
Inhoud: 9, 16, 25, 36-delig.
Afmeting: lxb: 28 x 28 cm.

R2203542   € 41,80

INTERACTIEVE LEVENSLOOPPUZZEL, DE KIKKER
Deze groeipuzzels bestaan uit vier lagen en laten de levenscyclus zien 
van een kikker. De puzzels liggen in een houten lijst. Dankzij nieuwe 
technieken als 'Augmented reality' komen puzzels nu echt tot leven en 
dat is niet alleen een grote meerwaarde, maar ook ontzettend leuk. 
Download de gratis Rolf App en beleef. Middels de app heb je nu een 
veel beter beeld bij dat wat alleen de puzzel je biedt. Bovendien kun je 
vragen beantwoorden en laat je zo zien dat je veel hebt geleerd van 
deze puzzel App.
Inhoud: 9, 16, 25, 36-delig.
Afmeting: lxb: 28 x 28 cm.

R2203546  Set van 4 € 41,80

ROLF-PUZZELS
De volgende puzzels zijn allemaal van de bekende  
'Rolf-kwaliteit', met originele herkenbare tekeningen 
in vele heldere kleuren. 
Ze zijn lusvormig gezaagd met behulp van laserstraaltechniek 
uit Fins berkenhout en daardoor glad afgewerkt, en voorzien 
van een blanke milieuvriendelijke lak.

BEZIGE MUIZEN
10 houten puzzels die 10 verschillende dagactiviteiten van mama muis 
weergeven.
Inhoud: 3x4, 3x6, 4x9 stuks.
Afmeting: lxb: 18 x 18 cm.

R2203427  Set van 10 € 96,70

PUZZELSERIE TRANSPORT
5 eenvoudige maar zeer mooie en kwalitatief houten puzzels die 
5 verschillende vervoersmiddelen weergeven.
Inhoud: 5x12 stuks.
Afmeting: lxb: 24 x 18 cm.

R2203484  Set van 5 € 73,25




