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SPEEL- EN KRUIPZONE THIJS
Deze kleurrijke gestoffeerde landschappen zijn speciaal ontwikkeld door 
onze experts voor de allerkleinsten. Hier kunnen de kinderen samen 
dromen, knuffelen en terugtrekken, maar ook ravotten, rollen, kruipen 
en kruipen. Vooral kleine kinderen moeten beweging keer op keer 
ervaren om hun eigen lichaamsbewustzijn te trainen. Alle motorische 
vaardigheden worden spelenderwijs gestimuleerd. De losse, lichte 
elementen, zoals de bloemen, kunnen als een puzzel uit elkaar worden 
gehaald en weer in elkaar worden gezet. Het ruimtelijk positiebewustzijn 
wordt bevorderd door de hoogteverschillen. Geometrische vormen 
worden "begrepen". 
Kenmerken: Alle onderdelen zijn gevuld met schuimrubber en bekleed 
met afwasbaar kunstleer van 81% vinyl, 16% polyester, 3% 
polyurethaan (ftalaatvrij, vlamvertragend). De blokken hebben 
verschillende hardheden om verschillende haptische ervaringen 
mogelijk te maken. Spiegel van acrylglas op MDF-plaat. Het bijzondere 
aan deze set is de ingebouwde spiegel, zodat de kinderen vanuit 
verschillende perspectieven naar zichzelf kunnen kijken. De liefdevol 
vormgegeven sprookjesslang stimuleert de creativiteit en stimuleert tot 
het bedenken van fantasierijke verhalen. De oprit met zijn schuine 
niveau is een grote uitdaging voor de kleintjes en kan met de afzonderlijk 
verwijderbare rollen worden ontworpen tot een bewegingsparcours.
Afmeting: Totaal: lxbxh: 185 x 185 x 60 cm.
Samenstelling: 17 gestoffeerde delen, basisbekleding opklapbaar 
120 cm breed, 120 cm diep, 15 cm hoog, binnenbekleding rond Ø 
95 cm, 10 cm hoog, oprijplaat 120 cm breed, 60 cm diep, 3 -15 cm 
hoog, vloerelement met uitsparingen voor gestoffeerde krukken 
15-60 cm breed, 120 cm diep, 15 cm hoog, 2 gestoffeerde krukken 
Ø 30 cm, 38 cm hoog en Ø 25 cm, 30 cm hoog , wandelement 120 cm 
breed, 15 cm diep, 15-60 cm hoog, 8 rollen Ø 14,5 cm, 55 cm hoog, wig 
(onder de rollen) 120 cm breed, 14,5 cm diep, 2-5 cm hoog, hoekdeel 
15 cm breed, 15 cm diep, 60 cm hoog.

SX1991   € 1.745,00

Kijk, ik kan zelfs een brug bouwen!

Samen een boekje lezen

Stapelen

Met bijhorende salamander

Zwemmen in de vijver

Spiegeltje, 
spiegeltje, ....

Bloemen plukken mag hier wel

SPEEL- EN KRUIPZONE WIESE
Kenmerken: Alle onderdelen zijn gevuld met schuimrubber en bekleed met afwasbaar kunstleer van 81% 
vinyl, 16% polyester, 3% polyurethaan (ftalaatvrij, vlamvertragend). De blokken hebben verschillende 
hardheden om verschillende haptische ervaringen mogelijk te maken. Spiegel van acrylglas op MDF-
plaat. Het bijzondere aan deze set is de ingebouwde spiegel, zodat de kinderen vanuit verschillende 
perspectieven naar zichzelf kunnen kijken. De liefdevol vormgegeven sprookjesslang stimuleert de 
creativiteit en stimuleert tot het bedenken van fantasierijke verhalen.
Afmeting: Totaal: bxdxh: 135 x 135 x 60 cm.
Samenstelling: 17 onderdelen: basiskussen opvouwbaar 120 cm breed, 15 cm diep, 60 cm hoog, 
binnenkussen rond Ø 95 cm, 5 cm hoog, sprookjesachtige slangenkop Ø 25 cm , romp ca. Ø 15 cm, 
totale lengte 300 cm, wandelement met bloemen (9 delen) ca. 120 cm breed, 15 cm diep, 60 cm hoog, 
wandelement met spiegel 120 cm breed, 15 cm diep, 60 cm hoog , spiegelvlak 80 cm breed,  
20 cm hoog.

SW1989   € 1.595,00


