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 3+18 m. 
G. STOFZUIGER
Deze multifunctionele houten speelgoedstofzuiger voor 
kinderen is duwspeelgoed en rollenspeelgoed ineen. 
Voor een realistische speelervaring zijn er de fleece 
strepen die het vuil kunnen "opzuigen" in de vorm van 
klittenband.
Kenmerken: De met rubber afgewerkte wielen zorgen 
voor een stil rollen en voorkomen wegglijden. Na het 
spelen kan dit speelgoedhuishoudapparaat staand 
worden opgeborgen.
Afmeting: bxdxh: 15 x 10 x 57 cm. Stofschijven: Ø 3 cm.
Samenstelling: Incl. 10 stofschijven.

FK1281   € 29,95

G.

F.

A. B. C.

D. E.

H.

A. STRIJKPLANK  
MET STRIJKIJZER
Degelijke strijkplank met houten strijkijzer.
Afmeting: lxbxh: 74 x 20 x 55 cm.  € 59,95
NX23160    € 57,95

D. POETSGERIEF
Kenmerken: Verwijderbare 
stoffenonderdelen.  
Wassen op 60°.
Afmeting: Zwabber: h: 32 cm. 
Emmer: h: 15,5 cm.
Samenstelling: Emmer 
met zwabber, vuilblik, 
veegborstel, swiffer.

FK3370   € 21,20

3+3 j. 39 st. 
H. SCHOONMAAKSETJE
Leuke draagbox gevuld met allerlei kuisproducten.
Afmeting: lxbxh: 22 x 23 x 16 cm.

MD86020   € 27,80

B. DROOGREK
Na het wassen kunnen de poppenkleren  
hier worden opgehangen om te drogen.
Inhoud: Incl. wasspelden.
Kenmerken: Hout.
Afmeting: lxbxh: 55 x 42 x 66 cm.

NX23320   € 39,95

E. VILEDA  
REINIGINGSWAGEN 
MET TOEBEHOREN
Afmeting: Bezem: h: 57 cm.

KLEI6703   € 31,50

C. STRIJKIJZER BOSCH
Een strijkijzer zoals dat van mama.
Kenmerken: Bevat watertankje en sproeier.
Afmeting: lxbxh: 21 x 8 x 14 cm.

RY3243   € 14,50

 3+2 j. 
F. BEZEMSET
Schoonmaken moet je leren, en met deze set is 
het ook echt leuk! Huishoudspeelgoed dat op 
een speelse manier motoriek en gevoel voor orde 
bevordert. Een must-have in elke poppenhoek!
Afmeting: hxb: 85 x 23,5 cm.
Samenstelling: Houten staander met bezem, 
mopper, handborstel met blik en plumeau.

EG1221  6-delig € 29,95

I.

3+3 j. 
I. VEEGSET MET BEZEM
Kleine schoonmaak duiveltjes, pas op! Met deze 
borstelset, bestaande uit een bezem, handborstel en 
blik, kunnen zelfs de allerkleinsten schoonmaken en 
vegen zoals de volwassenen. Dankzij de sterke kleur 
wordt ook een goed humeur gegarandeerd!
Afmeting: Bezem: l: 55 cm.

HY1338  Set van 3 € 11,80




