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BEWEGINGSMATERIAAL MET EEN NIEUWE LOOK

3+3 j. 
HILLTOPS NORDIC
Breng variatie in de omloop door hogere obstakels toe 
te voegen. Met deze hilltops in zachtere nordic kleuren 
daag je jonge kinderen extra uit.
Kenmerken: Antislip. Polypropyleen.
Afmeting: Grote lxbxh: 43 x 43 x 26 cm. Middelste 
lxbxh:41 x 41 x 17 cm. Kleine lxbxh: 38 x 37 x 8,5 cm.

FX1307  Set van 3 € 88,15

3+10 m. 
MINITOL NORDIC
Schommelbewegingen brengen jonge kinderen tot rust. Kinderen 
vinden deze minitol fantastisch om in te wiebelen, verstoppertje te 
spelen of over te klimmen.
Kenmerken: De klassieke minitol in een rustig nordic groen.  
Excl. ligkussen.
Afmeting: Ø 68 cm. h: 26,5 cm.

FW1305   € 46,50

33-8 j. 
MINI PARCOURS
Mix en match de onderdelen tot een leuk en uitdagend parcours.
Kenmerken: Basis is voorzien van antislip. Polypropyleen en metaal.
Afmeting: Basis: lxbxh: 71 x 31 x 11,5 cm. Rechte horde lxh: 77,5 x 59 cm.
Samenstelling: 4 basisblokken, 2 diagonale hordes, 2 rechte hordes, 
6 crossbars.

FV1303  14 delig € 413,50

3+3 j. 
RIVERSTONES NORDIC
Met deze riverstones steek je makkelijk de rivier over. De nordic kleuren 
geven een natuurlijk aanzicht in de ruimte.
Kenmerken: Antislip. Polypropyleen.
Afmeting: Grote lxbxh: 38 x 37 x 8,5 cm. Kleine lxbxh: 26 x 26 x 4,5 cm.
Samenstelling: 3 grote en 3 kleine 'stones'.

FY1309  Set van 6 € 58,95

3+3 j. 
BOGEN
Multifunctionele bogen laten kinderen bewegen en experimenteren met 
verschillende opstellingen. Plaats de bogen  hol of bol of verbind ze met 
elkaar, kinderen zullen versteld staan over de mogelijkheden van 
deze bogen.
Kenmerken: Max. tot 75 kg. Polypropyleen met een antislip rubberen 
afboording.
Afmeting: lxbxh: 59 x 21,5 x 10,5 cm.

FU1301  Set van 3 € 127,50




