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EGG SNOEZELSTOEL
Een super gezellige snoezelstoel in de vorm 
van een ei waar kinderen zich in kunnen 
afzonderen.
Kenmerken: Draait 360 graden. Incl. zit en 
rugkussen. Enkel leverbaar in blauw.
Afmeting: bxdxh: 72 x 96 x 136 cm.

UF2051  Per stuk € 1.225,00

3+3 j. 
SENSORISCHE  
GEVOELENSFLESSEN
Geef kinderen tastbare manieren om vast te 
stellen hoe ze zich voelen, de energie die die 
gevoelens creëren vrij te laten en te 
kalmeren. Elke fles heeft een unieke emotie, 
kleur en interactief element dat verband 
houdt met 1 van de 4 emoties: blij, boos, 
bang en verdrietig.
Kenmerken: 4 gemakkelijk vast te pakken, 
veilig verzegelde flessen helpen kinderen om 
gezichts- en lichaamsaanwijzingen te 
gebruiken om hun emoties te identificeren. 
De activiteitengids is bedoeld om discussies/
gesprekken over het op een positieve, 
proactieve manier reageren op emoties aan 
te moedigen.
Afmeting: bxh: 11 x 4 cm.
Samenstelling: Incl. handleiding.

UR2075  Set van 4 € 35,95

LED SPIEGEL
Een hoge slanke spiegel voorzien van 
kleurwisselende ledstrip. Deze sensorische 
spiegel maakt de snoezelhoek in de klas of 
kinderdagverblijf helemaal af.
Kenmerken: Incl. afstandsbediening. 
Spiegel is voorzien van ophanghaak.  
Incl. adapter.
Afmeting: lxbxd: 152 x 30 x 6 cm.

UG2053  Per stuk € 270,00

3+3 j. 
MY FEELINGS REGENBOOG 
FIDGET
Kinderen richten hun aandacht op de 
magische kleuren terwijl ze de regenboog 
omdraaien. Deze dubbelzijdige, zintuiglijke 
regenboog heeft een vloeiende stroom van 
kleuren die uit de gelukkige wolk komen en 
schokkerige druppels van kleuren die uit de 
droevige wolk komen. Kinderen zien deze 
schattige regenboog onmiddellijk als een 
manier om hun emoties te identificeren en 
kijken vervolgens naar de betoverende 
kleuren om te kalmeren.
Afmeting: lxb: 13 x 9 cm.
Samenstelling: Incl. handleiding.

UQ2073  Per stuk € 26,90

3+3 j. 
INTERACTIEVE LICHTGEVENDE 
STAPTEGEL
Staptegel met licht effect met een soft touch 
reageert snel, kinderen zullen gefascineerd 
zijn door het 3D effect van het licht in de 
ronde staptegel. Het licht blijft in beweging 
tot het kind erop gaat staan.
Kenmerken: Kwalitatief ABS. Opladen met 
bijgeleverde adaptor.
Afmeting: Ø 50 cm.

UH2055  Per stuk € 235,00

ZITKUSSENS, EMOTIES
6 kleurrijke zitkussens met 6 verschillende 
emoties.
Kenmerken: Duurzaam vinyl.
Afmeting: Ø 30 cm. h: 8 cm.

MB101392  Set van 6 € 125,00




