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ROBINSON

Outdoor Indoor

Kan verbonden worden 
met de bank

Van tafel naar ontdektafel!

EEN NETTE SPEELPLAATS...

3+3 j. 33 st. 
TUINGEREEDSCHAP SET KLEIN
Handig setje om de kindjes dingen te laten planten.
Afmeting: l: 22 cm.

CM75007   € 5,85

34 st. 
BEZEMSET
Met deze set borstels houden de kleuters zelf 
hun speelplaats netjes.
Kenmerken: Houten steel met kunststof haren.
Afmeting: h: 65 cm.

CM75029   € 29,95

34 st. 
TUINGEREEDSCHAP SET GROOT
Met deze set kunnen de oudere kleuters en 
het 1ste en 2de leerjaar een heuse moestuin 
onderhouden.
Afmeting: l: 60 cm.

DM75030   € 28,95

KWEEKSET
Onmisbaar in de tuin van het jonge kind.
Inhoud: 1 emmertje en 6 werktuigen. 
Excl. potten.
Kenmerken: Stevig kunststof.

JK6878  Set van 9 € 24,95

 3+3 j. 
ZITBANK ROBINSON
Zitbank voor bij de Robinson ontdektafel 
maar kan ook vrij gebruikt worden.
Kenmerken: Hoogwaardig weersbestendig 
hout met vernislaag. Kan vastgemaakt 
worden aan de robinson ontdektafel.
Afmeting: lxbxh: 74 x 30 x 25,5 cm.

HY1413  Per stuk € 149,90

 3+3 j. 
ONTDEKTAFEL ROBINSON
Mooie outdoor tafel voorzien van 
2 ontdekbakken. Gebruik de tafel als 
zandtafel maar zeker ook als ontdektafel na 
een bezoekje aan het bos bijvoorbeeld. Vrij in 
de ruimte kunnen 6 kindjes rond de tafel 
meekijken en spelen.
Kenmerken: Hoogwaardig weersbestendig 
hout met vernislaag.
Afmeting: lxbxh: 85 x 60 x 50 cm.
Samenstelling: Incl. 2 verwijderbare 
ontdekbakken en 2 afdekplaten.

HX1411   € 299,50

 3+3 j. 
BUITENKEUKEN ROBINSON
Leuke buitenkeuken die perfect past in een 
natuurlijke omgeving. Al je kookgerei past in 
de bijgeleverde bak. In de open oven zie je 
onmiddellijk wanneer de zandtaartjes klaar 
zijn. Wie doet er daarna de afwas?
Kenmerken: Incl. 2 bakken waarvan 
1 uitschuifbaar. Voorzien van kraantje. 
Vernist weerbestendig hout.
Afmeting: bxdxh: 100 x 52 x 73 cm. 
Werkblad: h:42 cm.

HW1409   € 449,00




