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ONTDEKBAK VOOR A3 LICHTBORD
Extra diepe werkschaal. Ideaal om met water te werken boven 
het lichtbord.
Afmeting: lxbxh: 56,5 x 44 x 10 cm. Werkdiepte: 7,3 cm.

KN7476  Per stuk € 71,90

3+3 j. 31-6 kind. 
LICHTBORD RECHTHOEKIG A1
Een heel groot lichtbord waar meerdere kinderen samen aan kunnen 
werken of spelen. Uitermate geschikt voor groepsactiviteiten en 
S.T.E.M.-opdrachten rond licht en reflectie. Dit lichtbord past op de 
lichtbordtafel (art. EA7970) of is los te gebruiken.
Kenmerken: Paneel is voorzien van 3 witte LED-lampen met gering 
verbruik. 3 mogelijke lichtsterktes. Voorzien van adapter.
Afmeting: lxbxh: 92,5 x 68 x 1 cm.

NC8396  Per stuk € 465,00

TAFEL VOOR LICHTBORDEN
Handige speeltafel waarin zowel het lichtbord A1 (art. NC8396) als het 
model A2 (art. KR7478) in passen. De borden worden in de constructie 
vastgezet waardoor kinderen veilig kunnen spelen. Onderin voorzien 
van opbergruimte.
Kenmerken: Vervaardigd in stevige spaanplaat, afgewerkt met 
beuken melamine.
Afmeting: lxbxh: 95 x 73 x 50 cm.
Samenstelling: Opbergkisten en lichtbord niet inbegrepen.

EA7970  Per stuk € 475,00

LICHTTAFEL MET OPZETSTUK
Een handige lichttafel met acryl opzetbak.  
De opzetbak is leuk in combinatie met zand, verf, waterparels ... De tafel 
is voorzien van 5 kleurknoppen om de gewenste kleur te verkrijgen.
Afmeting: lxbxh: 60 x 60 x 12 cm.
Samenstelling: Incl. adapter.

PL75002   € 374,50

ULTRA DUN LICHTBORD A3
Ultradun en ultralicht lichtbord met kwalitatief LED-licht.  
Het bord heeft geen kader.
Kenmerken: 50.000 uren.
Afmeting: lxbxh: 48 x 35 x 1 cm. Lichtopp. lxb: 41 x 28,5 cm.

CD73004   € 119,00

WERKSCHAAL VOOR LICHTBORD A3
Waterdichte transparante schaal past perfect over ons A3 lichtbord.
Afmeting: lxbxh: 49 x 37 x 5,3 cm. Werkdiepte: 4,4 cm.

KA7466  Per stuk € 44,50




