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Beweegbare 
wijzer

3+2 j. 
EERSTE KASSA
Trek aan de hendel, en het geld valt vanzelf in 
je kassa en de kassa springt open om het 
gepaste geld terug te geven.
Inhoud: Incl. geld.

LT623486   € 17,95

WINKELMANDJES
Zeer stevige winkelmandjes in plastiek.
Afmeting: lxbxh: 23 x 16 x 12 cm.

LP40286  Set van 4 ass. € 12,95

3+3 j. 
DIGITALE SPEELKASSA
Deze grote kassa stimuleert beginnende reken- en rekenvaardigheden en bied tegelijkertijd veel 
mogelijkheden voor fantasierijk spel. Beschikt over een ingebouwde rekenmachine op zonne-
energie die kinderen helpt vertrouwd te raken met het gebruik van een rekenmachine. Ze leren ook 
de denominatie van valuta en hebben plezier in het omgaan met levensgroot geld. Grote knoppen op 
het toetsenbord zijn gemakkelijk in te drukken door kleine handjes en de kassalade maakt een  
'cha-ching'-geluid wanneer deze wordt geopend.
Kenmerken: Werkt met een zonnecel.
Afmeting: bxd: 26 x 24 cm.
Samenstelling: Incl. bankkaart, notitieblokje en geld.

NM9838   € 67,70

3+3 j. 
HOUTEN KASSA MET GELD
Leuke en stijlvolle houten kassa voor in het 
winkeltje.
Inhoud: Incl. accessoires en beweegbare 
lade.
Afmeting: lxbxh: 22,5 x 20 x 16,5 cm.

PE7536   € 34,95

3+3 j. 
WEEGSCHAAL IN HOUT
Stijlvolle houten weegschaal voor in de 
winkel of in het marktkraam.
Kenmerken: Met beweegbare wijzer.
Afmeting: lxbxh: 20 x 8,5 x 18,5 cm.

HE1324   € 17,95

EURO BILJETTEN
Kenmerken: Gedrukt op onscheurbaar 
materiaal met een echte voor- en achterzijde.
Samenstelling: 65 biljetten (van elk biljet 
10 stuks, behalve van € 500 – 5 stuks).

HK1381   € 8,45

EURO MUNTEN SET
Echte 'look-a-like' euro munten! Winkeltje 
spelen, bankiertje spelen, het gaat voor 
kinderen veel makkelijker met deze muntjes 
die net echt zijn!
Kenmerken: In stevig kunststof.

HH1379  

 80 muntjes (assortiment van 10 stuks per munt) € 7,50

EUROKIT
Sorteerdoos voor de 8 munten en de 
7 biljetten.
Kenmerken: In stevig kunststof.
Samenstelling: Sorteerdoos met deksel, 
65 biljetten (10 x elk biljet, behalve 500 5 x) 
en 110 munten.

HG1378   € 28,50




