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3+12 m. 
EASY HOLD KLEURENVENSTERS
Jonge kinderen gaan de wereld ontdekken 
met deze leuke ontdekvensters. Niet alleen 
de hoofdkleuren zijn te ontdekken, ook jezelf. 
De set bevat ook 2 spiegels en 
1 vergrootglas.
Kenmerken: Houten frame.
Afmeting: lxb: 18,5 x 12 cm.

KX7481  Set van 6 € 49,60

3+2 j. 
SPIEGELS 2 IN 1
6 dubbelzijdige spiegels met één zijde 
normaal spiegelbeeld, en één zijde een 
grappig vervormd beeld.
Afmeting: 15 cm.

GV6573  Set van 6 € 47,95

3+3 j. 
SPICKEY STICK
Lichtgevende stick met bovenaan een 
stekelig rubberen balletje.
Afmeting: l: 30 cm.

PL40006  Per stuk € 2,85

3+12 m. 
EASY HOLD GLOW PANELS
Prachtige rubberhouten frames met 
handgrepen voor gemakkelijke grip bevatten 
fascinerende glow-in-the-dark-panelen. 
De panelen worden geactiveerd door in fel licht 
te houden, wanneer ze in het donker worden 
meegenomen, gloeien ze op magische wijze in 
levendige kleuren blauw, groen en oranje.
Kenmerken: 15 minuten zonlicht activeert de 
panelen om gedurende ca. 6 uur te 'glowen'.
Afmeting: lxbxd: 18,5 x 12 x 2 cm.  
Venster Ø 8 cm.

UM2065  Set van 3 € 39,95

3+3 j. 
GLITTER STICKS
Leuke kunststof transparante sticks met 
glitters in verschillende kleuren
Afmeting: l: 32 cm.

PL40012  Set van 4 € 20,70

3+3 j. 
DUBBELE SPICKEY STICK
Lichtgevende stick met aan beide zijde een 
stekelige rubberen bal.
Afmeting: l: 30 cm.

PL40007  Per stuk € 3,75

3+12 m. 
EASY HOLD GLITTERVENSTERS
Set van 3 rubberhouten panelen met 
handgrepen, die gemakkelijk vast te houden 
zijn door kinderhandjes. Voorzien van een 
paneel met sprankelende glitter, één in elke 
kleur: paars, zilver en goud. De panelen 
kunnen worden gedraaid en gedraaid om de 
glittervloeistof op fascinerende manieren te 
laten bewegen en stromen.
Afmeting: lxbxd: 18,5 x 12 x 2 cm.  
Venster Ø 8 cm.

UN2067  Set van 3 € 39,95

3+2 j. 
FLUO TUBE ROLLER
Houten shaker gevuld met fluorescerende 
partikels die in combinatie met een UV-lamp 
fel oplichten.
Afmeting: l: 24 cm.

MF1393  Per stuk € 42,50

3+3 j. 
PIN ART KADERS
3 kaders voorzien van beweegbare kunststof 
nageltjes. Maak een afdruk van je hand, 
gezicht, tenen, ...
Afmeting: Grootste: h: 20 cm.

PL40011  Set van 3 € 51,50




