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MULTI-WERKTAFEL
Rond deze multifuctionele werktafel kunnen makkelijk 12 kinderen. Heel 
handig voor groepswerk! Neem een kruk of sta er gewoon rond en 
starten maar!
Inhoud: Excl. kisten (OW85810).
Kenmerken: Wit gepigmenteerd berkenmultiplex met een dikte van 
18 mm.
Afmeting: lxbxh (uitgevouwen): 150 x 150 x 73 cm. Wielen h: 10 cm.

OW26170   € 2.999,00

KIST VOOR MULTI-WERKTAFEL
Afmeting: lxbxh: 24 x 35,5 x 18 cm.

OW85810  Per stuk € 115,00

SPEELTAFEL, FUNKY KLEIN
Stevige speel- werktafel waarbij het tafelblad na uitvouwen verdubbelt.
Inhoud: Excl. opbergboxen.
Kenmerken: Wit gepigmenteerd kwalitatief multiplex met dikte 18 mm.
Afmeting: lxbxh (uitgevouwen): 82,4 x 90 x 50,7 cm. Wielen: h: 10 cm.

OW22011   € 949,00

KIST VOOR OW22011
Kenmerken: Wit gepigmenteerd berkenmultiplex met een dikte van 15 mm.
Afmeting: dxbxh: 44 x 38 x 15,1 cm.

OW6150  Per stuk € 175,00

MULTIFUNCTIONELE SPEELTAFEL 
KLEIN MODEL
Afgeronde hoeken en gekleurde 
opbergkisten. Met 4 bekerhouders op de 
kortste zijden. Staat op wieltjes waarvan 
2 met rem.
Kenmerken: In melamine met beukendecor.
Afmeting: bxhxd: 107 x 48 x 57 cm.
Samenstelling: Geleverd met 4 plastic 
bakken: 2 ondiepe (1 rood + 1 blauw) en  
2  diepe (1 rood + 1 blauw) en 2 houten 
afsluitdeksels (1 rood + 1 blauw).

XN372477   € 397,00

MULTIFUNCTIONELE SPEELTAFEL GROOT MODEL
Manipuleren, kleien, constructies maken... Eindelijk een tafel om met al deze materialen te spelen 
of te werken. Om met zand of klei te werken, plaatsen de kinderen zich best aan de smalle 
boordzijde van de tafel.
Kenmerken: Onderaan kunnen bijkomende materiaalkisten weggeborgen worden. 
Melamine beukendecor, afgeronde PVC-hoeken.
Afmeting: bxhxd: 120 x 58 x 76 cm. Werkblad op 3 zijden: 28 cm breed. Afmeting bakken: ondiep / 
diep 31 x 37,5 x 7,5/15 cm.
Samenstelling: Geleverd met plastic bakken (4 ondiepe en 2 diepe), 2 afdekbladen in hout.

XN372449   € 479,00

2 houten afdekplaten.

2 tafels tegen elkaar. De bakken die onderaan 
weggeschoven zitten passen 

perfect boven in het werkblad.


