
RUIMTEDELINGSHEKKEN 
voor kinderopvang

Wij creëren Wij creëren 
ruimte voor ruimte voor 
ontwikkelingontwikkeling
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DE ONTWIKKELING OP EEN 
SPEELSE MANIER UITDAGEN
DOOR KINDVRIENDELIJKE 
INRICHTING

BESTE KLANT,BESTE KLANT,
Van kleine kruipers tot beginnende stappertjes- Van kleine kruipers tot beginnende stappertjes- 
kinderen jonger dan 3 jaar zijn ontdekkingsrei-kinderen jonger dan 3 jaar zijn ontdekkingsrei-
zigers. Met eindeloze nieuwsgierigheid, storten zigers. Met eindeloze nieuwsgierigheid, storten 
zij zich in de avonturen van het dagelijks leven. zij zich in de avonturen van het dagelijks leven. 
Kinderen tussen 0 en 36 maanden zijn optimaal Kinderen tussen 0 en 36 maanden zijn optimaal 
ondersteund en uitgedaagd als er een balans ondersteund en uitgedaagd als er een balans 
is tussen hun natuurlijke bewegingsdrang en is tussen hun natuurlijke bewegingsdrang en 
de behoefte aan veiligheid. Dat is precies waar de behoefte aan veiligheid. Dat is precies waar 
onze flexibele ruimteverdelers van pas komen.onze flexibele ruimteverdelers van pas komen.

Spannende uitdagingen. Veilig toevluchtsoord. Spannende uitdagingen. Veilig toevluchtsoord.  
De hekken, bespeelbaar aan beide zijden, bie-De hekken, bespeelbaar aan beide zijden, bie-
den zowel spannende uitdagingen als een vei-den zowel spannende uitdagingen als een vei-
lige ruimte. De hekken maken het mogelijk om lige ruimte. De hekken maken het mogelijk om 
nieuwe paden te creëren of speelzones af te nieuwe paden te creëren of speelzones af te 
bakenen. De ronde verbindingselementen zijn bakenen. De ronde verbindingselementen zijn 
niet enkel handig in het creëren van leuke op-niet enkel handig in het creëren van leuke op-
stellingen maar  ook makkelijk in montage en stellingen maar  ook makkelijk in montage en 
manipulatie. Ontdek een ruimteconcept van manipulatie. Ontdek een ruimteconcept van 
Haba dat de ontwikkeling van het jonge kind Haba dat de ontwikkeling van het jonge kind 
stimuleert in jouw kinderdagverblijf.stimuleert in jouw kinderdagverblijf.

Veel ontdekplezier!Veel ontdekplezier!

Oh lieveOh lieve
zon, komzon, kom
een beetjeeen beetje
korter!korter!
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SCHEIDING EN SPEELMEUBILAIR IN ÉÉN.
HET HABA CONCEPT
De ruimtedelingshekken zijn echt De ruimtedelingshekken zijn echt 
multi-getalenteerd: ze structureren multi-getalenteerd: ze structureren 
ruimtes, maken attractieve verdelings-ruimtes, maken attractieve verdelings-
wanden, en bieden extra opslagruim-wanden, en bieden extra opslagruim-
te of speelmogelijkheden. Liefdevol te of speelmogelijkheden. Liefdevol 
ontworpen en aantrekkelijke elemen-ontworpen en aantrekkelijke elemen-
ten nodigen kinderen uit om voor ten nodigen kinderen uit om voor 
het eerst een rollenspel te spelen en het eerst een rollenspel te spelen en 
hun motoriek te testen, terwijl ze hun hun motoriek te testen, terwijl ze hun 

sensorische ontwikkeling bevorderen. sensorische ontwikkeling bevorderen. 
Met de Haba ruimtedelingshekken Met de Haba ruimtedelingshekken 
creëer je ruimtes in de kinderopvang creëer je ruimtes in de kinderopvang 
voor kinderen om een vliegende start voor kinderen om een vliegende start 
te maken en de wereld te ontdekken.te maken en de wereld te ontdekken.

2 reeksen. Mix and match. 2 reeksen. Mix and match. 2 verschil-2 verschil-
lende reeksen geven de vrijheid om te lende reeksen geven de vrijheid om te 
combineren zo veel je wil. De Rise.Uppcombineren zo veel je wil. De Rise.Upp

is gekenmerkt door zacht blauwe tin-is gekenmerkt door zacht blauwe tin-
ten en stedelijke elementen zoals ten en stedelijke elementen zoals 
kleine huisjes en schattige vrachtwa-kleine huisjes en schattige vrachtwa-
gentjes. De Grow.Upp reeks is geba-gentjes. De Grow.Upp reeks is geba-
seerd op de natuur met veel groen en seerd op de natuur met veel groen en 
spelelementen in de vorm van stenen spelelementen in de vorm van stenen 
en bladeren.en bladeren.

FLEXIBELE PLANNINGFLEXIBELE PLANNING
De hekken zijn makkelijk in te De hekken zijn makkelijk in te 
plannen en te combinerenplannen en te combineren

STEVIG EN VEILIGSTEVIG EN VEILIG
Het nieuwe verbindingssysteem Het nieuwe verbindingssysteem 
verzekert stabiliteitverzekert stabiliteit

GETESTE KWALITEITGETESTE KWALITEIT
Elk onderdeel is ontworpen volgens de Elk onderdeel is ontworpen volgens de 
richtlijnen van DIN EN 1176 en getest richtlijnen van DIN EN 1176 en getest 
door TUV Oostenrijk.door TUV Oostenrijk.

Extra grote radius:
¼”, 5 mm afgeronde 
randen

Hoge speel- en ontwikkelings-
waarde dankzij  de aan de leeftij d
aangepaste spelinhoud.

Materiaal: Massief
 berken panelen

Er kan gespeeld worden 
aan beide zij den.

Met nieuw, mix and 
match verbindingssysteem:

fl exibel, stevig en veilig
in elke positie.

-JAAR-JAAR
GARANTIEGARANTIE
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ADVIES BIJ OPSTELLING:  OPSTELLINGSVOORBEELDEN VOOR ONZE    
      RUIMTEDELINGSHEKKEN

VrijstaandVrijstaand in de ruimte in de ruimte MetMet muurbevestiging muurbevestiging

RECHTE VRIJSTAANDE OPSTELLING

2 hekken in lijnopstelling 
zonder muurbevestiging 
dient elk hek voorzien te 
worden van een voetsteun.

VERBINDING

WAND 

RUIMTEDELINGSHEK KAST OF DIEP 
ELEMENT

VRIJSTAAND MET
GEBOGEN HOEKEN

Geen extra voetsteunen nodig.

VRIJSTAANDE HOEKOPSTELLING

Een vrijstaande opstelling met 1
of meerdere hoeken, zonder diepe

 elementen, dienen de eindpanelen 
voorzien te worden van een 

voetsteun.

LIJNOPSTELLING MET
MUURBEVESTIGING

Hekken in een lijnopstelling met
een muurbevestiging hebben

voetsteunen nodig om de
stabiliteit te garanderen.MUURBEVESTIGING

MET HOEK

Hekken met 1 muurbevestiging
en een gebogen hoek dient
het eindhek voorzien te worden
van een voetsteun.

Diepe elementen zoals kasten
of snoezelgrot bieden extra
stabiliteit en is er geen extra
voetsteun nodig. 

LIJNOPSTELLING MET
MUURBEVESTIGING KAST ELEMENT

Een combinatie met muurbevestiging
en een kastelement dient enkel het

laatste paneel van een extra voetsteun
voorzien te worden.
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RUIMTEDELINGSHEKKEN

RISE.UPP
Gisteren viel Emilia op haar achterwerk, Gisteren viel Emilia op haar achterwerk, 
maar dat is nu vergeten! Voorzichtig maar dat is nu vergeten! Voorzichtig 
plaatst ze 1 voet voor de andere langs plaatst ze 1 voet voor de andere langs 
de hekken. En dan laten haar kleine de hekken. En dan laten haar kleine 
handjes de hekken los en wankelt Emi-handjes de hekken los en wankelt Emi-
lia verder. Na vier dappere stappen lia verder. Na vier dappere stappen 
eindigt de wandeling opnieuw met eindigt de wandeling opnieuw met 
een val. Maar Emilia lacht vrolijk. een val. Maar Emilia lacht vrolijk. Dat Dat 
was geweldig!was geweldig!

Kinderen ontdekken de wereld stap Kinderen ontdekken de wereld stap 
voor stap. voor stap. Kindvriendelijke ruimtes Kindvriendelijke ruimtes 
moeten jonge kinderen een veilig ge-moeten jonge kinderen een veilig ge-
voel geven, terwijl ze opportuniteiten voel geven, terwijl ze opportuniteiten 
geeft en de kans om nieuwe dingen geeft en de kans om nieuwe dingen 
te leren. Dat is net wat de Rise.Upp te leren. Dat is net wat de Rise.Upp 
ruimtedelingshekken bieden. Het ruimtedelingshekken bieden. Het 
moderne design speelt met beken-moderne design speelt met beken-
de elementen uit de leefwereld van de elementen uit de leefwereld van 
het jonge kind: een klein huis met het jonge kind: een klein huis met 
een raam, een tuinhek, een kleine een raam, een tuinhek, een kleine 
vrachtwagen. Dankzij deze leef-vrachtwagen. Dankzij deze leef-
tijdsgebonden prikkels, moedigen tijdsgebonden prikkels, moedigen 
deze berkenhouten panelen activi-deze berkenhouten panelen activi-
teit aan en stimuleren de ontwik-teit aan en stimuleren de ontwik-
keling van de fijne motoriek.keling van de fijne motoriek.

JAARJAAR
0 - 30 - 3
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A – SCHEIDINSHEK, HOOG HUIS

Bevordert de fijne motoriek. Kleurrijke drukknopen, 
rammelaar en 2 beweegbare dieren zorgen voor veel 
speelplezier aan beide zijden.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 50 x 110,9 x 9,9 cm.
384687

B – SCHEIDINGSHEK, VERSTOPGROT

Met spiegel en piepgleuven aan de voorzijde. Ach-
terwand voorzien van magneetbord. Plexiglas ven-
ster laat licht door. Het stoffen dak is wasbaar. Mat 
apart verkrijgbaar.
Artikelnummer 385495.

Materiaal: Multiplex berkenhout, 
polyester, acryl glas.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 63 cm.
384689
385495 Mat overtrokken met synthetisch 
leder. H 8 cm.

C – SCHEIDINGSHEK, DOORKRUIPBOOG

Bevordert het fysieke zelfbewustzijn. Door-
kruipboog met glitter lenzen, doorkijkgaatjes en 
5 sensorische flappen met verschillende tactiele 
belevingen: kraakfolie, kralen, belletjes, ramme-
laars.

Materiaal: Multiplex berkenhout, polyester.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 1,8 cm.
Sensorische flappen bxh 12-13,5 x 55-57 cm.
Flappen zijn wasbaar op max. 30°C.
391605

C – SCHEIDINGSHEK, AUTO

Ideaal als hoekelement. Met convex spie-
gels als koplampen, sensorische banen 
als radiatorrooster en twee acryl vensters: 
1x transparant, 1x blauw. Met zitbank en 
draaistuur.  

Materiaal: Multiplex berkenhout, 
acryl glas.
Afmeting: bxhxd 94 x 75,3 x 53 cm.
385438

A

A

B

C

D

B

C

D

Ideaal als 
hoekelement

Goed gecamoufl eerde 
verstopgrot

5 verschillende 
sensorische fl appen.

Bevordert het fysieke 
zelfbewustzij n en de 

tactiele en visuele 
perceptie.

Kan aan 1 zij de 
geplaatst worden 
als eindpaneel met 
andere panelen.

Dolle pret met de 
beweegbare dieren, 
bevordert de 
ontwikkeling van de 
fij ne motoriek.

VOOR EEN KLEINVOOR EEN KLEIN
RUSTMOMENTJERUSTMOMENTJE

43
 3

/4
",

 1
10

.9
 c

m
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A – SCHEIDINGSHEK, KOGELBAAN

Stimuleert spel, experimenteren en ontdekken. Snel-
le start, ratelende baan, stopelement en bel zorgen voor 
opwindende visuele en auditieve effecten.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,4 x 12,8 cm.
384685

B - SCHEIDINGSHEK, MOTORIEK

Ontwikkeld de fijn motorische vaardigheden.  
Voorzijde: draaiende maan, bel, schuifdieren en au-
to’s. Achterzijde: draaiende glitterbuis, ballenslinger, 
doolhof met ringen en balletjes. De sterren draaien 
aan beide zijden.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,4 x 12,8 cm.
384681

C – SCHEIDINGSHEK, TACTIEL

Moedigt ontdekking aan. Met grote tactiele 
stukken in plush, metaal, tapijt, golvend hout en 
1 stuk voorzien van borsteltjes en glibber pad. 

Materiaal: Multiplex berkenhout, 
metaal en polyester.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 5,7 cm.
384682

C – SCHEIDINGSHEK, MAGISCHE
      ZONNEGLOED

Met visueel effect. Voorzijde: schuifinsec-
ten en ronddraaiende zon met rammelaars. 
Achterzijde: ontdek de dieren wanneer je het 
rode venster verschuift.

Materiaal: Materiaal: Multiplex berkenhout, 
polyester en acrylglas.
Afmeting: Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 9,7 cm.
385492

Scheiding- en 
speelmeubel in één. 
Bespeelbaar aan 
beide zij den!

Bevordert de fij ne
motoriek, visuele en

tactiele perceptie

B

C D

Bevordert het
zelfbewust zij n

Bevordert fij ne 
motoriek, visuele en 
tactiele perceptie

Fascinerende 
visuele effecten

C

D

A

B

A

PRET AAN PRET AAN 

BEIDE ZIJDENBEIDE ZIJDEN

VERBAZING-VERBAZING-
WEKKEND WEKKEND 

MAGISCHMAGISCH 

EFFECT EFFECT 
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B

C

D

A

B

C

D

Stimuleert de 
interesse in 
prentenboeken

Stimuleert de sensorische 
percepties en zelfbewustzij n

Stimuleert 
vormherkenning

A

Moedigt het 
spel aan

HET IS TIJD VOOR MIJN POPHET IS TIJD VOOR MIJN POP

OM TE GAAN SLAPENOM TE GAAN SLAPEN

BevordertBevordert
het plezierhet plezier
in lezenin lezen

SCHEIDINGSHEK, POPPENHUIS

Moedigt spel aan. Het poppenhuis heeft 2 speel-
niveau’s, een eerste level om binnen te gaan en een 
woongedeelte met blauw acrylvenster. Extra spelele-
ment aan de voorzijde.

Materiaal: Multiplex berkenhout en acrylglas.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 85,7 x 17,9 cm.
385491

SCHEIDINGSHEK, VOELEN, ZIEN EN HOREN

Bevordert de sensorische ontwikkeling. Vijf ver-
schillende voelflappen (kraakfolie, bolletjes, belletjes, 
rammelaars) aan de voorzijde. Aan de achterzijde zit-
ten regenlenzen, een draaiende regenmakerwolk en 
een spiegel.

Materiaal: Multiplex berkenhout, veiligheidsglas, 
polyester. Textiel zakjes (met velcrobevestiging), 
wasbaar op 30°C.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,4 x 8,7 cm.
Sensorische zakjes bxh 12-13,5 x 55-57 cm.
391604

SCHEIDINGSHEK, LEESLUST

Wekt de interesse in boeken. Prentenboeken 
kan je netjes achter het acrylglas presenteren. 
Aan de achterzijde zit een doolhof met balletjes 
bloemetjes en ringetjes.

Materiaal: Multiplex berkenhout, metaal en 
polyester.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 10,4 cm.
384684

SCHEIDINGSHEK, VOELEN EN 
SORTEREN

Stimuleert vorm- en kleurherkenning.  Aan 
de voorzijde zit een sorteerhuis met een leg-
plank voorzien van 8 verschillende vormen. 
Tapijt in het huisje dempt het geluid. De 
achterzijde heeft een horizontale stang voor-
zien van vier zakjes met elk een verschillende 
sluiting. Zakjes zijn afzonderlijk te bestellen.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,4 x 18,8 cm.
384679
385488 voelzakjes, 4 stuks bxh 
21 x 32 cm.
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B

C

D

A

A

C

D

GeenGeen
knelgevaarknelgevaar

B

• Kan niet geopend worden 
   door kinderen

• Vloerrail

• Rolstoeltoegankelij k

• vingerveilig

Stimuleert visuele 
perceptie

Ontwikkelt fij ne 
motoriek, visuele 

en tactiele perceptie

SCHEIDINGSHEK, DEUR

Zonder drempel. De deur kan enkel geopend worden 
door een volwassene door de deur licht te heffen bij het 
openen. De vloerrail is makkelijk te overbruggen, ook 
met rolstoel en schoonmaakkar.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 91,7 x 9,3 cm.
384688

SCHEIDINGSHEK, DAL

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 1,8 cm.
384657

SCHEIDINGSHEK, VENSTER

Stimuleert de visuele perceptie. Met blauw 
acryl venster in grillige vorm.

Materiaal: Multiplex berkenhout, acryl.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 1,8 cm.
384659

SCHEIDINGSHEK, TUINHEK

Wekt nieuwsgierigheid. Met gekleurde glitter 
lenzen, decoratief element met doolhofbloem.

Materiaal: Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,1 x 5,8 cm.
384658384658
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A – SCHEIDINGSHEK, HOGE KAST

Zorgt voor extra opbergruimte. Kast met 4 vakken. 
Het bovenste vak heeft een acryl veiligheidsrandje aan 
de achterkant en de twee onderste vakken zijn voorzien 
van een achterwand. 

Materiaal: Multiplex berkenhout, acryl.
Afmeting: bxhxd 50 x 129 x 39,8 cm.
385448

SCHEIDINGSHEK, 
         LAGE KAST MET ROLKIST

Zorgt voor extra opbergruimte. Twee open vak-
ken met daaronder een rolkist voor het opbergen 
van blokken en ander speelgoed. Optioneel met 
veiligheidsspiegel (met afgeronde hoeken) op de 
achterwand.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,9 x 18,8 cm.
B 385439 zonder Spiegel, d 39,8 cm.
C 385446 met Spiegel, d 41,3 cm.

C – SCHEIDINGSHEK, HOEKKAST

Kleine hoekkast met 3 legplanken als opberg-
ruimte maar ook als speelvlak.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 50 x 70,4 x 50 cm.
385447

A

B C

D

A

D

VOOR EXTRAVOOR EXTRA
OPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTE

B

C
Veiligheids-Veiligheids-

spiegel!spiegel!

BELANGRIJKE BELANGRIJKE ONDERDELENONDERDELEN

Opstellingsvoorbeelden Opstellingsvoorbeelden 
kan je vinden op pagina 4

1

kan je vinden op pagina 4kan je vinden op pagina 4

2

3

4

1

2

3

4

Scheiding en 
opbergruimte 
in één. 

Scheiding en opberg-
ruimte in één. Ideaal als 

hoekelement.

Scheiding en 
opbergruimte 

in één.

Met groteMet grote
rolkistrolkist

       SCHEIDINGSHEK, 
       VERBINDINGSELEMENTEN SET

Verschillende hoekpossities mogelijk. 
Met kindvriendelijke top. 
Materiaal: kunststof. Afmeting: lxbxh 15,8 x 7,1 x 9 cm.
385437 Set van 2

       SCHEIDINGSHEK, VOETSTEUN

Geeft de scheidingshekken extra stevigheid. Kan op 
verschillende posities bevestigd worden.
Materiaal: Metaal. Afmeting: lxbxh 36,8 x 4 x 6 cm.
385436 Per stuk

       SCHEIDINGSHEK, AANPASBAAR PANEEL

Als de vrije ruimte niet voldoende is voor een volledig 
scheidingshek komt dit aanpasbaar hek van pas.
Materiaal: Multiplex berkenhout. 
Afmeting: bxhxd 41-65,4 x 70,4 x 3,6 cm. 385461

       SCHEIDINGSHEK, MUURBEVESTIGING

Verbind een scheidingshek met de muur.
Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 110,9 x 74,4 x 10 cm.
385463 Per stuk
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SCHEIDINGSHEKKEN

GROW.UPP 

JAARJAAR
0 - 30 - 3

“Kiekeboe!”,“Kiekeboe!”, roept kinderverzorgster  roept kinderverzorgster 
Patricia en duikt achter de muur. Tri-Patricia en duikt achter de muur. Tri-
stan kijkt verbaasd. Waar ging ze heen? stan kijkt verbaasd. Waar ging ze heen? 
Nieuwsgierig kruipt hij naar het gladde Nieuwsgierig kruipt hij naar het gladde 
hout en drukt zijn handen ertegenaan. hout en drukt zijn handen ertegenaan. 
Patricia roept weer: Patricia roept weer: “Kiekeboe!”“Kiekeboe!” en  en 
wiebelt zachtjes het houten blad in het wiebelt zachtjes het houten blad in het 
midden van de andere kant. Moedig midden van de andere kant. Moedig 
grijpt Tristan het blad vast en schuift grijpt Tristan het blad vast en schuift 
het omhoog. Vanaf de andere kant, het omhoog. Vanaf de andere kant, 
door een kijkgaatje, lacht Patricia naar door een kijkgaatje, lacht Patricia naar 
hem: hem: “Kiekeboe!” En Tristan roept: “Kiekeboe!” En Tristan roept: 
“Daar!”“Daar!”

Geïnspireerd door de natuur. Ont-Geïnspireerd door de natuur. Ont-
worpen voor ontdekkingsreizigers. worpen voor ontdekkingsreizigers. 
De grow.upp-reeks neemt de natuur De grow.upp-reeks neemt de natuur 
als rolmodel en maakt deel uit van als rolmodel en maakt deel uit van 
een geïntegreerd ruimteconcept. In een geïntegreerd ruimteconcept. In 
de grow.upp kamers mogen kinde-de grow.upp kamers mogen kinde-
ren doen wat ze het liefste doen: ren doen wat ze het liefste doen: 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid hun natuurlijke nieuwsgierigheid 
de vrije loop laten en zelf bepalen de vrije loop laten en zelf bepalen 
hoe ze de wereld ontdekken - met hoe ze de wereld ontdekken - met 
nieuwsgierigheid en dorst naar nieuwsgierigheid en dorst naar 
avontuur!avontuur!

GROW.UPP BIEDT:GROW.UPP BIEDT:
• Een geïntegreerd ruimteconcept,• Een geïntegreerd ruimteconcept,
• Kleur en vorm landschappen • Kleur en vorm landschappen 
   op basis van de natuur.   op basis van de natuur.
• Gerichte ontwikkelingsonder-• Gerichte ontwikkelingsonder-
   steuning voor kinderen tot    steuning voor kinderen tot 
   6 jaar.   6 jaar.
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B

C

D

D

A

B

A

C

VerwijderbareVerwijderbare
en wasbareen wasbare
TUNNELTUNNEL

Gebruiksvoor-Gebruiksvoor-
beelden:beelden:

Echte stenen en 
bewegende spechten 

ontwikkelen visuele 
waarneming en fij ne

 motoriek.

Om prentenboeken 
uit te stallen

Visuele elementen 
aan de achterkant

Kan geplaatst
worden tussen 2 
hekken in lij n of
hoekopstelling

Sprookjesachtige 
traktatie

Ontwikkelt de
grove motoriek

LEUK OM AANLEUK OM AAN

TWEE KANTENTWEE KANTEN
TE SPELENTE SPELEN

In een hoekop-
stelling tussen 2 
scheidingshekken.

In lijn tussen 2 
scheidingshekken.

SCHEIDINGSHEK, STENEN EN SPECHT

Ontwikkelt de fijne motoriek. Met echte stenen en ge-
kleurde prisma’s, uitgefreesde inkepingen en een specht 
die zich van boven naar beneden een weg baant op een 
boomstamversiering.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 89,5 x 11,5 cm.
384655

SCHEDINGSHEK, BOEKENREK

Wekt nieuwsgierigheid. Transparante elastische 
banden aan de voorkant houden prentenboeken 
open. Met kijkgaatjes, gekleurde lenzen en vlakken 
op de achterkant.

Materiaal: Multiplex berkenhout, 
polyester en katoen.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,4 x 8,7 cm. 
Sensorische zak bxhxd 92,5 x 70,4 x 5,35 cm.
385494

SCHEIDINGSHEK, KRUIPTUNNEL

Ontwikkelt grove motoriek. Kruip door de tun-
nel naar de andere kant.

Materiaal: Multiplex berkenhout, schuimrubber, 
textiel (80% polyester, 20% katoen).
Afmeting: bxhxd 92,5 x 76,8 x 52 cm. Tunnel 
Ø 50 cm, lengte 60 cm. Tunnel is verwijderbaar 
voor reiniging. 
384648

SCHEIDINGSHEK, GROT

Sprookjesachtige traktatie. Met kleine gaas-
vensters en splitgordijntje. Kan in een rechte 
lijn worden opgesteld of in een hoek. Gewat-
teerde mat apart te bestellen.

Materiaal: Multiplex berkenhout, 
polyester en katoen.
Afmeting: bxhxd 137 x 143 x 102 cm.
385493
025677 Mat densiteit 25/40 met 
semi-lederen hoes, dikte 11 cm.
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SCHEIDINGSHEK, SPIEGEL

Ontwikkelt zelfbewustzijn. Voorzijde: Veiligheidsspie-
gels, boomversieringen. Achterzijde: Boomversieringen, 
bevestigde prisma’s, bolle en holle spiegels.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 73 x 5,68 cm.
384650

SCHEIDINGSHEK, DEUR

Alleen door volwassenen te openen. Met acrylven-
ster, gekleurde prisma’s en greepgat voor comfor-
tabel tillen.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 97,8 x 9,08 cm. 
385489

SCHEIDINGSHEK, ACRYL

Om doorheen te kijken en te ontdekken. Met 
acrylvenster, boomstamdecoratie, gekleurde pris-
ma’s, kijkgaatjes, blad en sensorische baan.

Materiaal: Multiplex berkenhout, acryl.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 82,5 x 3,3 cm.
384649

SCHEIDINGSHEK, KIJKGAT

Ontwikkelt fijne motoriek en nieuwsgierig-
heid. Kleine schuifvogels aan de voorkant met 
een verborgen piepgat om door te kijken op 
de achterkant.

Materiaal: Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,45 x 5,35 cm. 
385490385490
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A – SCHEIDINGSHEK, SPINNENWEB

Van beide zijden bespeelbaar. Gekleurde prisma’s en 
glijballen in spinnenweb en op de staven.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 72,7 x 6,85 cm.
384656

A – SCHEIDINGSHEK, KLEURRIJKE 
      ACRYLVENSTERS

Ontwikkelt visuele waarneming. Kleurrijke ramen, 
prisma’s en uitgefreesde sensorische sporen.

Materiaal: Multiplex berkenhout, acryl.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 70,35 x 4 cm. 
384651

C – SCHEIDINGSHEK, VOGELTJES

Voor behendigheid. Boom- en bladdecoratie, 
zintuiglijke sporen, schuifvogel, gekleurde pris-
ma’s en touw met schuifringen.

Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 92,5 x 79,4 x 11,3 cm.
384653

C

A

B
       SCHEIDINGSHEK, 
       VERBINDINGSELEMENTEN SET

Verschillende hoekpossities mogelijk. Met 
kindvriendelijke top. Materiaal: kunststof.
Afmeting: lxbxh 15,8 x 7,1 x 9 cm.
385437 Set van 2

       SCHEIDINGSHEK, VOETSTEUN

Geeft de scheidingshekken extra stevigheid. 
Kan op verschillende posities bevestigd worden.
Materiaal: Metaal. (RAL 7040)
Afmeting: lxbxh 36,8 x 4 x 6 cm.
385436 Per stuk

       SCHEIDINGSHEK, MUURBEVESTIGING

Verbind een scheidingshek met de muur.
Materiaal: Multiplex berkenhout.
Afmeting: bxhxd 110,9 x 74,4 x 10 cm.
385463 Per stuk

Opstellingsvoorbeelden Opstellingsvoorbeelden 
kan je vinden op pagina 4kan je vinden op pagina 4

BELANGRIJKE BELANGRIJKE ONDERDELENONDERDELEN
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