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MOOD MINI DOMES
Inhoud: Excl. batterijen.
Afmeting: h: 4 cm.

PL60001  Set van 6 € 12,95

3+2 j. 312 st. 
MOOD BLOCKS
Leuke oplichtende zachte blokken.  
Elk afzonderlijk te bedienen.
Inhoud: 4 grote en 8 kleine blokken.  
Excl. AA-batterijen.
Afmeting: Grote: lxb: 15 x 15 cm.  
Kleine: 7,5 x 7,5 cm.

TT06793   € 185,00

MOOD ZAND- EN WATERTAFEL
Combineer nu ook lichtwissel met een 
watertafel! Leuk met transparante of 
drijvende items.
Inhoud: Incl. afstandsbediening.
Kenmerken: 4 automatische standen. 
16 kleurenwissels. Oplaadbaar.
Afmeting: Ø 80 cm. h: 58 cm.

PE4646   € 335,00

MOOD MINI BLOCKS
Inhoud: Excl. batterijen.
Afmeting: h: 7,5 cm.

PL40001  Set van 4 € 19,95

MOOD KUBUS
Sfeervolle kubus die in 16 verschillende 
kleurschakeringen kan veranderen. Je kan 
de kubus gebruiken om op te zitten en te 
spelen. Waterbestendig.
Kenmerken: 6u opladen = 8u licht.
Afmeting: lxbxh: 40 x 40 x 40 cm.

CD75544   € 165,50

SNOEZEL-CD
Sfeer is belangrijk bij het creëeren van een 
gevoel van rust en veiligheid. Deze CD omvat 
een breed assortiment aan muziek, 
uitermate geschikt voor een snoezelruimte.
Samenstelling: Duur: 53 minuten.

GK6566   € 26,15
 3+3 j. 

CALMING PUP
Oefen op een leuke manier mindfulness met kinderen met 
behulp van deze lieve pup. 3 ademhalingsoefeningen 
worden geoefend aan de hand van kleur en intensiteit van 
het licht. Kinderen ademen in wanneer het licht feller wordt, 
hou vast en adem uit wanneer de pup terug dooft. Leuk 
hulpmiddel voor zowel leerkrachten als therapeuten.
Kenmerken: Kan ook als nachtlampje gebruikt worden, 
instelbaar op 5, 15 of 30 min. Daarna schakelt de calming 
pup automatisch uit.
Afmeting: bxh: 10 x 13 cm.
Samenstelling: Incl. USB-kabel, handleiding.

UL2063  Per stuk € 31,95

MOOD BAL
Sfeervolle lichtgevende bal die in 
16 kleurschakeringen kan veranderen.
Kenmerken: 6u opladen = 8u licht.
Afmeting: Ø 40 cm.  
CD75546    € 132,95

3+10 m. 
LICHTGEVENDE UIEN
Kinderen zullen gefascineerd zijn door deze 
oplichtende uien. Ze voelen aangenaam aan 
en lichten op wanneer je ze laat draaien.
Inhoud: Incl. USB-kabel.
Kenmerken: Draadloos, oplaadbaar in 
meegeleverd laadstation.
Afmeting: bxh: 16 x 15 cm.

AG9952  Set van 3 € 154,50




