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3+10 m. 
DIEREN
Maak kennis met onze nieuwe dierenvrienden! Een prachtig gemaakte 
set van massief beukenhouten dieren van over de hele wereld, met 
eenvoudige bedrukte functies en kunstleren details om hun charme toe 
te voegen. Kinderen zullen ze graag gebruiken voor fantasierijk spel en 
het vertellen van verhalen, en de dieren vormen een natuurlijke 
aanvulling op onze sets bosbomen en houten gemeenschapsfiguren.
Kenmerken: Beukenhout.
Afmeting: h: 40 - 70 mm.

TK1754   € 24,95

3+18 m. 310 st. 
FREESTYLE, FIGUREN
Leuke abstracte houten figuren met elk hun unieke vorm.
Kenmerken: Zacht natuur beukenhout.
Afmeting: h: 65 - 78 mm.

RK7558   € 24,95

3+18 m. 
FREESTYLE, SPROOKJESFIGUREN
Verschillende sprookjesfiguren die tot de verbeelding van kinderen 
zullen spreken. Leuke aanvulling op je loose parts collectie of gewoon 
een toevoeging in de poppenhoek.
Kenmerken: FSC berkenhout afgewerkt met semi-leder decostukjes.
Afmeting: Draak: h: 14 cm. Kikker: h: 5,5 cm.
Samenstelling: Koning, koningin, kikkerprins, oger, eenhoorn, draak, 
tovenaar, elf, heks, ridder in een handige katoenen opbergzakje.

UP2071  Set van 10 € 35,40

3+10 m. 310 st. 
FREESTYLE, BOMEN
Verschillende houten bomen met elk hun unieke vorm.
Kenmerken: Zacht natuur beukenhout.
Afmeting: h: 85 - 110 mm.

LE7485   € 29,95

3+10 m. 384 st. 
REGENBOOG, SUPER SET GEKLEURD
Een grote kleurrijke verzameling van houten onderdelen die alles aan de 
verbeelding overlaten!
Inhoud: 12 vormen elk in 7 verschillende kleuren.
Kenmerken: Zachte beukenhouten stukken in alle kleuren van de 
regenboog en afgewerkt met een stevige vernislaag.
Afmeting: Pion: h: 10 cm.

LA7483   € 145,95

3+10 m. 
REGENBOOG, STERREN
Prachtige beukenhouten sterren in de zeven kleuren van de 
regenboog, ontworpen als aanvulling op ons assortiment 
Regenboog houten loose parts.
Kenmerken: Beukenhout.
Afmeting: Ø 43 mm, 53 mm, 62 mm en d: 15 mm, 20 mm en 30 mm.
Samenstelling: Elke kleur heeft 3 sterren in oplopende maten.

GX1359  Set van 21 € 31,50




