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MODELLEERZAND
Haal de beleving van spelen met zand in de klas! Dit zand laat zich bewerken zoals klei of nat zand. 
Het is fluweelzacht en droogt niet uit.
Kenmerken: Glutenvrij en herbruikbaar. Geleverd in een hersluitbare emmer. Niet mengen met water!

HV03201  5 kg € 32,50

TUFF TRAY
De werkschaal met 1000 
mogelijkheden! Laat de kinderen 
lekker kliederen en op ontdekking 
gaan met deze XXL werkschaal.

LEUKE IDEETJES?
Laat ons zeker weten hoe jullie 
onze werkschaal gebruiken. Post 
een foto op Instagram en tag ons, 
zo kunnen wij meegenieten!

WERKSCHAAL XXL
Achthoekige ondiepe schaal, ideaal 
voor schrijfdans.
Kenmerken: Onderstel apart te 
verkrijgen (TT20200).
Afmeting: Ø 94 cm. h: 6 cm.

TT16908  Per stuk € 35,00

IN HOOGTE VERSTELBAAR 
ONDERSTEL
Dit metalen onderstel voor de XXL 
werkschaal is in 4 hoogten verstelbaar.
Kenmerken: Plastiek vloerglijders.
Afmeting: Verstelbaar in 4 hoogten: 20, 30, 
40 en 50 cm.

TT20200   € 104,95

GRASMAT
Kunstgrasmat die perfect in onze werkschaal 
past! Perfect voor weelderige grasvelden 
voor uw kleine dierenwereld.
Kenmerken: Past perfect in onze TT16908 
(niet meegeleverd)

TM1756  Per stuk € 24,95

SPIEGEL TOP
Handige spiegel die perfect in onze tuff tray 
past. Geef je fantasiespel of je loose parts 
spel een extra dimensie met deze grote en 
veilige spiegel.
Kenmerken: Acryl. Makkelijker op te bergen 
en voor de kinderen zelfstandig te verplaatsen.
Samenstelling: Excl. tuff tray.

TR1759  Per stuk € 82,95

KRIJTBORD TOP
Deze krijtbord top past perfect op onze tuff 
tray. Beschrijfbaar met krijt maar ook ideaal 
om de tuff tray als tafeltje te gebruiken.

TP1758  Per stuk € 91,00

BESCHRIJFBARE TOP
Een makkelijke manier om te besparen op het 
lamineren en printen van handschriftbladen. 
Stop ze in een werkschaal onder deze 
afveegbare plexitop en kinderen kunnen er 
keer op keer op schrijven.
Kenmerken: Plexiglas 3 mm. Past perfect in 
onze tuff tray TT16908 (niet meegeleverd).

TN1757  Per stuk € 104,95




