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VERJAARDAGSTAART
Om de verjaardag te vieren in de klas of het kinderdagverblijf, is de 
schattige egel versierd met 7 kleurrijke spikes met een geïntegreerd 
elastisch mechanisme. Hierdoor kunnen ze worden gedraaid zodat de 
uitsparing voor een theelichtje te zien is. De begeleider kan een foto van de 
jarige (ca. 9 x 13 cm) of het passende verjaardagsnummer in de buik van 
de egel plaatsen en deze versieren met kleine bloemen, kleurrijke stenen... 
Kenmerken: Spike met uitsparingen voor elektrische theelichtjes 
met verwijderbare gekleurde houten nummers van 1 - 7. Individueel 
aanpasbaar. Hout.
Afmeting: bxh: 47 x 38 cm. Buikuitsparing Ø 14,6 cm.

LG1585  8-delig € 54,99

VERJAARDAGSSTOELEN

VERJAARDAGSSTOEL
Jarig zijn, dat is niet gewoon. Je voelt je  
de koning(in) te rijk. Je zetelt in een speciale  
verjaardagsstoel en kiest uit de lade onderaan een verrassinkje.
Kenmerken: De rug kan uit de gleuf gehaald worden om hem te 
draaien en zo aan te passen: oranje of turkoois. Gevernist multiplex. 
Gemonteerd geleverd.
Afmeting: Zithoogte: 30 cm. Totale hoogte: 103 cm.

EJ7398   € 317,90

VERJAARDAGSSTOEL HARLEKIJN
Stevige verjaardagsstoel met bovenaan een 
ware verjaardagskroon. Onderaan is de stoel 
voorzien van een lade waar je allerlei 
verrassingen in kan stoppen voor de jarige.
Kenmerken: Berken multiplex.
Afmeting: Totale hoogte: 110 cm.
Zithoogte: 30 cm.

VD20200   € 249,50

STOELHOES VERJAARDAGSTAART
Verander in een handomdraai een gewone kinderstoel in een 
kleurrijke verjaardagsstoel!
Inhoud: 6 kaarsen met klittenband om de juiste hoeveelheid op de taart 
te bevestigen.
Kenmerken: Sluiting met klittenband achteraan, wat de mogelijkheid 
geeft om de hoes op verschillende soorten stoelen te gebruiken. 
Velours gevuld met schuim.
Afmeting: Kaarsjes: h: 12,5 cm. Rugleuningen van 37 tot 50 cm.

MB196056   € 69,00

STOELHOES BALLONNEN
Verander in een handomdraai je gewone kinderstoel in een 
kleurrijke verjaardagsstoel!
Kenmerken: Sluiting met klittenband achteraan, wat de mogelijkheid 
geeft om de hoes op verschillende soorten stoelen te gebruiken. 
Velours gevuld met schuim.
Afmeting: Rugleuningen van 34 tot 43 cm.

MB196057   € 59,00

Velcrosluiting 
achteraan

STOELHOES TROON MET ACCESSOIRES
Zet de jarige helemaal in de aandacht met een aangepaste kroon en 
stop een leuke verrassing in het zakje. Feest vieren in de klas was nog 
nooit zo spannend.
Inhoud: Universele stoelhoes, stoffen kroon en verrassingszakje.
Kenmerken: Wasbaar op 30°C.

GY1321  Set van 3 € 129,95




