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STAPELSTEIN
Stapelstein brengt beweging en creativiteit in het dagelijkse leven van kinderen. Spelen met Stapelstein betekent van 
elke kamer een avontuurlijke speeltuin maken en al spelend actief worden. De multifunctionele spelbouwsteen is een 
duurzaam product met een lange levensduur en nadien 100% recycleerbaar! De kleurrijke levensgrote spelbouwstenen 
brengen iedereen in beweging! De veelzijdige Stapelstein kan fantasierijk in elk spel worden geïntegreerd en verandert 
ruimtes in bewegingsruimtes.

3+1 j. 
SCHILDPADDEN
Voeg deze schildpadden van Moes Play toe 
aan de speelhoek of kleuterklas,  stap mee 
op de rug van de schilpadden naar het 
volgende avontuur.
Kenmerken: EVA-foam.
Afmeting: baby: lxbxh: 63,5 x 20 x 16 cm.

JR1062  Set van 2 € 99,95

3+1 j. 
DOLFIJN
Laat de kinderen in de kleuterklas of de 
speelgroep in het kinderdagverblijf mee 
schommelen op de golven van de oceaan 
met deze vrolijke dolfijn van Moes Play. 
De Dolfijn stimuleert actief spel bij ieder kind!
Kenmerken: EVA-foam.
Afmeting: lxbxh: 59,8 x 25 x 18 cm

JT1063  Per stuk € 89,95

3+1 j. 
ZEESTER
Deze super lieve zeester van Moes Play 
neemt de kinderen tijdens het spel in de klas 
of de speelgroep mee op een wiebelend 
avontuur.
Kenmerken: EVA-foam.
Afmeting: lxbxh: 51 x 47,6 x 8 cm

JP1061  Per stuk € 99,95

MOES PLAY
Attractieve balanceer elementen uit stevig EVA foam. Schommelen, zitten, 
balanceren, ... open-ended play die de fantasie van de kinderen prikkelt!

3+1 j. 
BALANCEERBORD
Het Stapelstein balanceerbord begeleidt en 
ondersteunt kinderen bij 
evenwichtsoefeningen en actief zitten. In 
combinatie met Stapelsteinen zijn er veel 
mogelijkheden om op speelse wijze 
beweging, balans, creativiteit en motoriek te 
stimuleren.
Kenmerken: Max. belasting: 180 kg.
Afmeting: Ø 35,5 cm, h: 8,4 cm

HL7729GS Grijs   Per stuk € 39,00    
HL7729PS Paars   Per stuk € 39,00    

STAPELSTEIN  
AANVULLINGSSTENEN
WA2145FU  Fuchsia   Per stuk € 35,95    
WA2145GS  Grijs   Per stuk € 35,95    
WA2145LGR  Licht groen   Per stuk € 35,95    
WA2145PS  Paars   Per stuk € 35,95    

3+1 j. 
STAPELSTEIN, REGENBOOG SET
De Stapelstein regenboog basic set 
vertegenwoordigt het hele veelvoudige 
kleurenspectrum van de regenboog. Het is 
samengesteld uit de zes primaire en 
secundaire kleuren. De regenboog in zijn 
heldere kleuren stimuleert creatief spel en 
actieve beweging met het hele lichaam. 
Het biedt oneindig veel speelmogelijkheden 
voor kinderen van verschillende leeftijden.
Inhoud: 6 regenboogkleuren.
Kenmerken: Gemaakt in Duitsland van 
hulpbronnenbesparende EPP.
Afmeting: Ø 27,5 cm, h: 12 cm.

HG7725  Set van 6 € 159,00
STAPELSTEIN,  
GROTE REGENBOOG SET
HJ7727  Set van 8 € 199,00




