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GIGGLE BALL
Deze leuke giggle ball zorgt voor een 
onvergetelijke speelbalervaring. Tijdens het 
spelen maakt de bal grappige geluiden en 
moedigt kleine kinderen aan om erachteraan 
te kruipen. Dit bevordert de grove motoriek en 
zorgt voor een breed scala aan speelplezier.
Afmeting: Ø 16 cm.

OW1773  Per stuk € 22,90

SENSORISCHE BALLEN

VANGBAL
De makkelijkste bal om te gooien en te 
vangen! Deze vangbal is zeer licht en helpt 
het zelfvertrouwen te verbeteren door de 
grote slaagkansen. De bal is erg kleurrijk en 
visueel attractief om aandachtig te blijven.
Afmeting: Ø 10 cm. Gewicht: 30 gr.

M581420   € 10,50

EMOTIEBALLEN
Set van 6 ballen met elk een verschillende 
gelaatsuitdrukking. Speciaal voor de jongere 
kinderen. Niet opgeblazen geleverd.
Afmeting: Ø 10 cm.

PE4357  Set van 6 € 24,95

KNEEDBAL
Kneed de bal en onmiddellijk neemt hij zijn 
oorspronkelijke vorm terug aan.
Kenmerken: Ademend polymeer schuim.
Afmeting: Ø 7 cm. 27 gr.

M581200   € 2,25

BELLENBAL
Transparante bal met binnenin vier metalen 
belletjes.
Afmeting: Ø 55 cm.

GY9698   € 29,95

SET VAN 6 ZINTUIGLIJKE BALLEN
Ø 12 cm. In stevig kunststof, 6 kleuren assorti.

GY8071  Set van 6 € 24,50

ZINTUIGLIJKE BAL
Afmeting: Ø 17 cm.

ES700176  Per stuk € 13,50

ZINTUIGLIJKE RINGEN
Set van vier gekleurde ringen.
Afmeting: Ø 17 cm.

GY9749  Set van 4 € 20,00

ACTIVITYBAL
Transparante bal met  
binnenin kleinere gekleurde balletjes.
Afmeting: Ø 50 cm.

GY9602   € 29,95

STERBAL
De sterbal is handig te hanteren maar pas op 
als hij valt! Dan springt hij in het rond.
Kenmerken: Vinyl.
Afmeting: 30 cm.

YT10004  Per stuk € 16,20

REACTIEBAL
Laat de bal vallen en probeer hem terug op te 
vangen. Niet gemakkelijk als de bal in elke 
richting kan stuiteren!
Kenmerken: Rubber.
Afmeting: Ø 10 cm.  € 7,85
YT10003  Per stuk  € 5,95

3+0 m. 
GEKKE BALLEN
4 gekke opblaasbare ballen met elk een 
verschillende vorm en structuur. Dolle pret bij 
het botsen en rollen van deze ballen.
Afmeting: Doorzichtige bal: Ø 20 cm.

CM75043  Set van 4 € 37,50




