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CLOROFILE
Deze felgekleurde en stevige meubeltjes zijn gemaakt van gelakte 
meubelplaat van 15 mm dik en dubbel vernist multiplex.  
De meubeltjes staan op plastic pootjes van 7 cm, ideaal bij het poetsen.

WORDT NIET GEMONTEERD GELEVERD.

LINNENKAST CLOROFILE
Linnenkastmeubel met wasmachine, 
opbergkast en werkplank. Voorzien van 
een opening om de was in het mandje te 
laten vallen.
Kenmerken: Plastic mandje inbegrepen. 
Meubel te monteren.
Afmeting: bxdxh: 100 x 39 x 86 cm. 
Hoogte speelvlak: 49 cm.

YK8793  Per stuk € 399,90

HOGE STOEL VITAMINE
Stevige poppenstoel met tablet. Kleurrijk 
meubeltje om de poppenhoek op te fleuren.
Kenmerken: Piramidevormig onderstel voor 
extra stabiliteit.
Afmeting: b/d/h: 40 x 28 x 50 cm.  
Tablet op 38 cm hoogte.

YP8797  Per stuk € 167,00

BED VITAMINE
Speelbedje voor poppen tot 45 cm. 
Zeer stevige structuur!
Afmeting: bxhxd: 50 x 38 x 30 cm.

XM3576   € 149,00
32-4 j. 
TAFEL VITAMINE
Rechthoekig speeltafeltje waar plaats is voor 4 kindjes. De tafel is even 
breed als twee speelmeubels, deze kunnen dan ook mooi aan de lange 
zijde van de tafel geplaatst worden tot één geheel.
Afmeting: lxbxh: 76 x 38 x 40 cm.

XN371205   € 188,00

TOILETTAFEL CLOROFILE
Verzorgingsmeubel met poppenbadje en 
kraantje met draaiknoppen. Kastjes voor 
opberg van poppenkleertjes.
Samenstelling: bxdxh: 100 x 39 x 55 cm. 
Hoogte speelvlak: 49 cm.

YT8799  Per stuk € 349,90

COMBIKEUKEN CLOROFILE
Compleet keukenmeubeltje voorzien van 
een oven, microgolf en kastje. Wasbekken 
met kraantje.
Kenmerken: Met draaiknoppen en 
scharnierende deurtjes.
Afmeting: bxdxh: 100 x 39 x 86 cm. 
Hoogte speelvlak: 49 cm.

YR8798  Per stuk € 409,60

KRUKJES VITAMINE
Zeer robuuste en stevige krukjes.
Afmeting: lxbxh: 20 x 20 x 21 cm.

XN371206  Set van 2 € 129,00

Vingerveilige 
deurtjes!




