
al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

GR
OO

T S
PE

LM
AT

ER
IA

AL

639

SPRINGREKKERS
Breng de klassieke spring spelletjes terug 
naar de les of speelplaats met deze kleurrijke 
rekkers.
Inhoud: 6 paar rekkers.
Kenmerken: Super kwaliteit!
Afmeting: lxb: 240 x 2,5 cm.

MF401460  6 paar € 31,80

KIKKERVOETEN JUMPER
Met deze onweerstaanbare kikkerpoten kan 
niemand blijven staan! Een extra brede basis 
gemaakt van hoge kwalitatieve foam voor 
zowel in- als outdoor gebruik.
Afmeting: lxb: 60 x 30 cm.

MF504025   € 36,50

KNIKKERS
Inhoud: Set van verschillende formaten 
knikkers in een handig opbergnetje.

JT29509   € 2,25

3+3 j. 
PEBBLES BOCCE BALLS
Pebbles bocce balls is een jeu de boules spel waarbij de ballen de schok van 
de baan absorberen. Wanneer ze met de juiste backspin worden gegooid, 
stoppen Pebbles ballen vrijwel precies waar ze landen. Bovendien zijn ze 
door hun stroeve kiezeltextuur heel gemakkelijk in de hand te houden. 
Dit spel is ook bijzonder geschikt voor mensen met een handicap.
Kenmerken: Buitenmateriaal bal: PVC-schuim.  
Binnenmateriaal: PE en zand.
Afmeting: Ø 10,1 cm.
Samenstelling: De set bevat vier paarse en vier gele ballen, een rode 
jack-bal van 76 mm en een draagtas.

WX2191   € 48,50

3+4 j. 
DIERENPOTEN
Foam dierenpoten die makkelijk aan en uit te 
doen zijn met de riem bovenaan. Heel leuk 
om mee te stappen en sporen achter te laten 
in de zandbak...
Afmeting: lxb: 28 x 23 cm.

BEL67090   € 19,95

JEU DE BOULE
Inhoud: 4x2 plastiek petanqueballen 
inclusief plastiek but in houder.
Afmeting: Ø 7 cm.

EN10202   € 6,25

GEKLEURDE REKKERS
Doel: Bedoeld voor allerlei spring- en 
coördinatie- oefeningen.
Afmeting: Per rekker 3 m.

MG3180  4 paar € 13,95

3+3 j. 
WOBBLY PATH
Kinderen proberen alle kikkers te verzamelen via de wiebelende 
leliebladen. Leuk behendigheidsparcours met als beloning 
de kikkerprins.
Kenmerken: MDF en multiplex.
Afmeting: Lelieblad: lxbxh: 17 x 16 x 3 cm. Kikker: hxb: 4,5 x 4 cm.
Samenstelling: 7 wiebel leliebladen, 7 kikkers.

WU2185   € 26,50




