Een ruimte waarin
leerlingen veel tijd
doorbrengen moet
aantrekkelijk en
divers ingericht zijn
– laat u inspireren…

76 pagina’s

Tafelvoetbal-tafels in
verschillende uitvoeringen

Bistro-zitgroepen
Zitzakken –
veelzijdig inzetbaar
Spaceflex®
Recreatieruimte

Wellness-oasen
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30 % meer zitruimte op

dezelfde oppervlakte

16-zits
combinatie

De tafel-zit-combinatie is een ideaal middel om
ruimtes met verschillende functies flexibel in te richten.
Binnen een minuut kan één enkele persoon een
sportruimte veranderen in een eetruimte, een eetruimte
in een speelruimte enzovoort…
De tafel zelf is optimaal ingericht, elke eenheid bestaat
uit een tafel en, afhankelijk van de leeftijdsgroep, plaats
voor 12 of 16 kinderen. Vergeleken met het inrichten
met normale tafels en stoelen voorkomt u met onze
tafel-zit-combinatie het rumoerige geschuif met stoelen
en heeft u naast een groter aantal plaatsen ook een beter
overzicht over uw leerlingen. Hiermee garandeert u een
makkelijke toegankelijkheid en vluchtmogelijkheid in
geval van gevaar.
Het oppervlak van de tafel en de uitvoering van de randen
maken een snelle en hygiënische reiniging mogelijk.
Dankzij het inklap- en rolsysteem kunt u de tafel veilig
Het extreem duurzame en stabiele zitvlak van kunststof
is met een stevige verbinding met het frame verbonden en
hiermee veilig in gebruik.
Standaard: Stalen delen: RAL7035 lichtgrijs,
tafelblad: decor beuken, zitoppervlak: blauw

16-zits Spaceflex
met „PowerSurf“
volkernblad in
ahorn dekor.

• 1 persoon – 4 minuten – 72 zitplaatsen
• Vergemakkelijkt het schoonmaken
van de ruimte
• Voorkomt schuifsporen op de vloer
• Geen gesleep met tafels en stoelen

De Spaceflex® klaptafels
zijn niet alleen geschikt
voor de maaltijd maar ook
ideaal met knutselen,
spenen en veel meer.
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Spaceflex® – het vouwbare

ruimtewonder

Indien
nodig…

12-zits
combinatie

…eenvoudig…

…uitklapbaar!
Volkerntafelblad „PowerSurf“

Volkerntafelblad
„PowerSurf“

• Hoge slijt-, stof- en krasvastheid
• Optimale reiniging op het gesloten oppervlak, vochtbestendig
en kleurecht
• Hittebestendig en vuurvast
• 12 mm dik met zwarte rand, hoeken met een radius van 15 mm
Leverbaar in 4 decors:

grijs

blauw

beuken

Spaceflex, tafelblad met HPL-toplaag
Model

Hoogte

Zithoogte

12 Sitze
12 Sitze
16 Sitze

69 cm
74 cm
61,3 cm

41 cm
46 cm
32,9 cm

Hoogte ingeklapt

181 cm
186 cm
187,3 cm

Gewicht

art.nr.

Prijs

87 kg
90 kg
97 kg

TC-12-69-S
TC-12-74-S
TC-16-S

# 1.390,00 g
# 1.390,00 g
# 1.490,00 g

87 kg
90 kg
97 kg

TC-12-69-V
TC-12-74-V
TC-16-V

# 1.490,00 g
# 1.490,00 g
# 1.590,00 g

Spaceflex met volkerntafelblad „PowerSurf“
12 Sitze
12 Sitze
16 Sitze

69 cm
74 cm
61,3 cm

41 cm
46 cm
32,9 cm

181 cm
186 cm
187,3 cm
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Recreatieruimte

ahorn

Tafelblad
met HPL-toplaag
en massief houten
omlijsting,
in decor beuken.
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Plaats voor 72 leerlingen…

…en 4 minuten later…

Lege ruimte!
De afbeelding laat zien:
Binnen 4 minuten zijn de zes
Spaceflex klaptafels ingeklapt en
opgeborgen en is de hele ruimte
leeg voor andere activiteiten.
®
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…Ruimtewinst!

De

Spaceflex® klaptafels
zijn niet alleen geschikt om aan te
eten, maar ook om aan te knutselen,
te spelen en veel meer.

12-zits combinatie
met HPL-toplaag

Spaceflex® klaptafel,
met HPL-tafelblad
12-zits
Tafeloppervlak: 69 cm hoogte

TC-12-69-S

12-zits
combinatie
met Volkerntafelblad

# 1.390,00 g

Tafeloppervlak: 74 cm hoogte

TC-12-74-S

# 1.390,00 g

16-zits
Tafeloppervlak: 61 cm hoogte

# 1.490,00 g

Spaceflex® klaptafel, met
volkerntafelblad
12-zits
Tafeloppervlak: 69 cm hoogte

TC-12-69-V

# 1.490,00 g

Tafeloppervlak: 74 cm hoogte

TC-12-74-V

# 1.490,00 g

16-zits
Tafeloppervlak: 61 cm hoogte

TC-16-V

# 1.590,00 g
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TC-16-S
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Breng

nog meer…

Onderstel in een eigen kleur?

Afbeelding: Spaceflex klaptafel met
HPL tafelblad in ahorn decor en onderstel in
RAL3004, purperrood (meerprijs)

Geen probleem! Wij kunnen de Spaceflex®
klaptafel met gekleurd onderstel leveren in
verschillende kleuren. Geeft u de gewenste
RAL-kleur aan bij de bestelling (meerprijs!)

Standaardkleuren
RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 5011
Staalblauw
RAL 5014
Duifblauw

+ 10 % meerprijs

250

RAL 5015
Hemelsblauw

RAL 1018
Zinkgeel

RAL 5018
Turkoois

RAL 3000
Vuurrood

RAL 6010
Grasgroen

RAL 3004
Purperrood

RAL 6027
Lichtgroen

RAL 4002
Rood-violet

RAL 9005
Diep zwart

RAL 4003
Erika-violet

RAL 9006
Wit.-alu
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

…kleur in het spel!
Standaard houten decors:

Beuken 18

Ronde hoeken!
De Spaceflexklaptafels worden
geleverd met ronde
hoeken. Voor meer
zekerheid zijn de
hoeken steeds
afgerond met een
radius van 25 mm.

Grijs 20

Licht beuken

De Spaceflex tafels worden eveneens aangeboden
met tafelblad met een melamine toplaag in verschillende decoren.

+ 10 % meerprijs:

Het oppervlak van de tafel en de uitvoering van de
randen maken een snelle en hygiënische reiniging
mogelijk. De hoeken zijn voorzien van een radius van
25 mm.

Wit

Alpenzee blauw

Gelieve het gewenste decor van het tafelblad door
te geven bij uw bestelling!

Spaceflex® klaptafel met melamine toplaag
12-zits
Puntinella zwart

Ahorn honing

Tafeloppervlak: hoogte 69 cm, voor 7 – 10 jaar

TC-12-69-M

# 1.190,00 g

Tafeloppervlak: hoogte 74 cm, vanaf 11 jaar

TC-12-74-M
Zwart

Calvados

# 1.190,00 g

16-zits
Tafeloppervlak: hoogte 61 cm, voor 5 – 7 jaar

# 1.290,00 g

Recreatieruimte

TC-16-M
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Voor onze

kinderen...

Borden met vakjes,
maten: 28 x 23 cm, ingedeeld zoals
afgebeeld. Het bestek past in het
middelste vakje. Verkrijgbaar in
4 verschillende kleuren.
6 kleine borden per set

HC3106…

45,60 g

12 kleine borden per set

HC3112…

86,40 g

6 messen, 6 vorken, 6 lepels per set

MGL06K…

15,70 g

12 messen, 12 vorken, 12 lepels per set

MGL12K…

27,90 g

Kleurcode:
R = Rood, B = Blauw,
Y = Geel, G = Groen
Gemaakt van onverwoestbaar
kunststof: krasvast en vaatwasmachine bestendig!

Mokken
inhoud 28 cl, verkrijgbaar in 4 kleuren,
per stuk

HT…
252

3,50 g
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Hhhmmmm!

Is dat lekker!

Kom, klein

Gekleurde bekers,

Ø 18 cm, hoogte 4 cm,
verkrijgbaar in 4 kleuren,
6 kommen per set

inhoud 20 cl, in 4 kleuren
6 gekleurde bekers per set

SALK6…
12 kommen per set

SALK12…

BTB6…
9,30 g
8,20 g 12 gekleurde bekers per set
BTB12…
17,60 g
15,50 g

Kleurcode:
R = Rood, B = Blauw,
Y = Geel, G = Groen
Kan: T = Transparant
Gelieve bij uw bestelling te vermelden!

Dessertkom

bijpassende dessertlepels

Ø 12 cm, hoogte 5 cm,
in 4 kleuren

in 4 kleuren

6 kommen per set

SDS06…
12 kommen per set

SDS12…

6 dessertlepels per set

SDL06…
4,40 g
11,70 g 12 dessertlepels per set
Kopje met schotel
SDL12…
8,90 g Inhoud kopje 22 cl, met schotel, in 4 verschillende kleuren
19,80 g
6 paar per set
TU06…
29,40 g
12 paar per set

56,90 g

Gemaakt van onverwoestbaar
kunststof: krasvast en
vaatwasmachine bestendig!
Kan
Inhoud 1 liter, met deksel, verkrijgbaar in
4 verschillende kleuren én in transparant
met een witte deksel, per stuk

Lit…
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

9,60 g

Recreatieruimte

TU12…
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Gekleurd

en robuust
Soepbord
Ø 21,5 cm, in 4 verschillende kleuren
6 diepe borden per set

STH06…

23,90 g

12 diepe borden per set

STH12…

46,90 g

Ontbijtborden
Ø 23 cm, in 4 verschillende kleuren
6 ontbijtborden per set

IT06…

25,80 g

12 ontbijtborden per set

IT12…

Gemaakt van onverwoestbaar
kunststof: krasvast en
vaatwasmachine bestendig!

Transparante bekers,

Stevig dienblad

inhoud 20 cl

Maten: 41 x 30 cm, in blauw
6 dienbladen per set

6 bekers per set

KTB06

9,30 g SSB06

12 bekers per set

KTB12

49,80 g

34,80 g

12 dienbladen per set

17,60 g SSB12

68,00 g

Gekleurde saladekommen

Ø 24 cm

Ø 24 cm, hoogte 15 cm,
in 4 kleuren, per stuk

SALG..

11,00 g

zwart, per stuk

SALS

11,00 g

transparant, per stuk

SALT

11,00 g

transparant groen, per stuk

SALG

11,00 g

Kleurcode:
R = Rood, B = Blauw,
Y = Geel, G = Groen
Salade- en noodletang: S = Zwart
Gelieve bij uw bestelling te vermelden!

Salade- en noodletang,
lengte 23 cm, per stuk

SNH…
254

4,10 g
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Servies- of

serveerwagen

Serveerwagen

Onze wendbare Clever-Cart als serveerwagen

massief beuken, op 4 wielen, B/H/D: 70 x 86 x 40 cm

N 115 951 00

226,00 g

gemaakt van robuust kunststof,
gemakkelijk te reinigen en op 4 wielen,
B/H/D: 61 x 98 x 46 cm

M-WWW 98 ..
Tableau voor serveerwagen
64 x 39,5 cm

59,90 g

Gelieve de kleurcode aan het artikelnummer toe
te voegen: B = blauw, GR = grijs, G = groen,
R = rood, S = zwart, M = multicolor

Recreatieruimte

N 115 952 00

187,00 g
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Gezellige

zithoek!
Chillout-Bag zithoek
Deze praktische zithoek bestaat uit
4 Chillout-Bags medium (58 x 41 cm) en
één Chillout-Bag large (110 x 35 cm).
Bordspellen, kaartspellen, een boek lezen...
Alles kan op deze anders dan andere
zitgroep. Levering in verschillende
kleuren, willekeurig.
(complete groep)

4661216128

369,00 g

Chillout-Bag medium los
Leverbaar in rood (RO), blauw (BL),
geel (GE) of groen (GR).

6112..

69,00 g

Chillout-Bag large los
Leverbaar in rood (RO), blauw (BL),
geel (GE) of groen (GR).

6128..

109,00 g

Slim! Clever-Carts zijn overal
voor te gebruiken. Ook als
drankenkar in de recreatieruimte.

M-WW66…

144,00 g

M-TTW94…

173,00 g

Kleurcode:
B = blauw • GR = grijs • G = groen
R = rood • S = zwart • M = multicolor

Belastbaar tot

g
k
0
6
er etage!

p

M-WT66R
131,00 g
256

M-WT76S
141,00 g

M-WWT289B
176,00 g

M-WWT99GR
179,00 g

M-WWT109G
183,00 g
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Hoogwaardige

Voetbaltafels

Tafelvoetbal spelen ontspant en
stimuleert de motoriek. De ideale
bezigheid tijdens de pauze.
Bovendien is het gewoon leuk om
te doen…
Ook samen met de leraren.

Hoogwaardige tafelvoetbal
Wegklapbare poten. De ingebouwde
wielen maken verplaatsen eenvoudig.
Maten uitgeklapt: ca 145 x 125 x 88 cm,
Hoogte greep: 84 cm

NG 5

# 869,00 g

Met telescopische stangen

NG 5 TEL

# 915,00 g

Tafelvoetbal New Generation
Kwalitatief hoogwaardige
„voetbaltafel“ met een 20 mm dikke
MDF-plaatuitvoering.
Het mooie zwarte dekor met zilveren
profiellijsten is gemakkelijk te reinigen.
De ideale tafel voor binnengebruik
en – dankzij de optioneel aan te kopen
telescopische stangen – prima geschikt
voor de kinderopvang.
Maat: ca. 145 x 125 x 88 cm
handvathoogte: 84 cm

NG 2

# 575,00 g

Met telescopische stangen

NG 2 TEL

# 615,00 g

Kwalitatief hoogwaardige „voetbaltafel“
met inklapbare poten en een 16 mm dikke
MDF-plaatuitvoering.
Het mooie zwarte dekor met zilveren
profiellijsten is gemakkelijk te reinigen.
De ideale tafel voor binnengebruik. Stabiele, massieve en verchroomde stangen
(13 mm) met zwarte handvaten en
veiligheidskapjes aan het uiteinde die
in glijgaten lopen.
Maat: ca 140 x 110 x 88 cm
handvathoogte: 84 cm

NG 1

# 450,00 g
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Tafelvoetbal
New Generation „Start“
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Top „Kicker“-tafels

Top-kwaliteit
Tafelvoetbal
New Generation „Round“
Deze tafel spreekt aan door z’n elegante model en -zoals voor al onze
voetbaltafels geldt- door de goede
en kwalitatieve afwerking. Behuizing vervaardigd in 25 mm dik
MDF-materiaal. Het stevige zwarte
afwerkingsmateriaal en
de zilverkleurige profiellijsten zijn
gemakkelijk te reinigen.
De ideale voetbaltafel voor
binnengebruik en, dankzij de telescopische speelstangen, optimaal
voor kleinere spelers. De schuin
geplaatste voeten (40 mm dik
materiaal) zorgen voor een goede
stabiliteit.
Maat: ca. 143 x 125 x 88 cm,
handvathoogte: 84 cm

NG 3

# 772,00 g

Met telescopische stangen

NG 3 TEL

# 812,00 g

De spelers!
Wat zijn telescopische stangen?
Telescopische stangen steken niet
uit aan de tegenoverliggende – van de
spelerzijde (handvat) geziene – plaats.

Stelschroeven
Een voetbaltafel moet natuurlijk
100% waterpas staan. Daarom zijn alle
poten uitgerust met stelschroeven.

Optimale steunpunten
De voeten (steunpunten) van al onze
tafels is steeds zo groot mogelijk,
zodat een ideale standvastigheid van
de tafel kan verkregen worden.

De spelers van onze voetbaltafels zijn
vastgezet op de speelstangen.
Het voordeel t.a.v. geschroefde spelfiguren
ligt voor de hand: geschroefde figuren
breken bij hoge belasting af.

Iedere tafel wordt
geleverd inclusief 10 speelballen.

Tafelvoetbal
New Generation „Square“
Robuuste tafelvoetbaltafel op
9x9 cm dikke metalen voet.
Behuizing vervaardigd in 25 mm
dik MDF-materiaal. Het stevige
zwarte afwerkingsmateriaal en
de zilverkleurige profiellijsten
zijn gemakkelijk te reinigen.
De ideale voetbaltafel voor
binnengebruik en, dankzij de
telescopische speelstangen,
optimaal voor kleinere spelers.
Maat:
ca. 143 x 125 x 88 cm,
handvathoogte: 84 cm

NG 4

# 788,00 g
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Met telescopische stangen

NG 4 TEL
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# 828,00 g
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Tafelvoetbal „Design 2010“
Modern en kleurrijk design – robuuste en stabiele constructie.
Kwalitatieve tafelvoetbaltafel met 30 mm sterke waterbestendig
behuizing met melaminebekleding.
Het moderne rood-gele decor is gemakkelijk te reinigen.
De pootstructuur (uit metaal en geperforeerde plaat staat stabiel.
Maat: ca. 148 x 125 x 85 cm, handvathoogte: 82 cm

AR 1

# 997,00 g

Met telescopische stangen

AR 1 TEL

# 1.048,00 g

Chillout-Bag zithoek

Bordspellen, kaartspellen, een boek
lezen... Alles kan op deze anders dan
andere zitgroep. Levering in
verschillende kleuren, willekeurig.
(complete groep)

4661216128

369,00 g

Chillout-Bag medium los
Leverbaar in rood (RO), blauw (BL),
geel (GE) of groen (GR).

6112..

69,00 g

Chillout-Bag large los
Leverbaar in rood (RO), blauw (BL),
geel (GE) of groen (GR).

6128..

109,00 g
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Deze praktische zithoek bestaat uit
4 Chillout-Bags medium (58 x 41 cm) en
één Chillout-Bag large (110 x 35 cm).
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Speciaal voor

rolstoelgebruikers
Tafelvoetbal „Special Champion“
Deze tafel werd speciaal ontworpen
voor rolstoelgebruikers. Rolstoelen kunnen
onder de tafel ingereden worden en
door het speciale baluitwerpsysteem
kunnen “gescoorde” ballen vanuit zittende
positie terug in het spel gebracht worden.
Tot 4 rolstoelgebruikers kunnen gelijktijdig
aan deze tafel spelen.
Maat: ca. 182 x 110 x 75 cm,
handvathoogte: 71 cm

TU 3

# 1.249,00 g

Speciaal ontwikkeld voor
rolstoelgebruikers!
Supergemakkelijke ballenopvang!

De spelers!
Wat zijn telescopische stangen?
Telescopische stangen steken niet
uit aan de tegenoverliggende – van de
spelerzijde (handvat) geziene – plaats.

Stelschroeven
Een voetbaltafel moet natuurlijk
100% waterpas staan. Daarom zijn alle
poten uitgerust met stelschroeven.

Optimale steunpunten
De voeten (steunpunten) van al onze
tafels is steeds zo groot mogelijk,
zodat een ideale standvastigheid van
de tafel kan verkregen worden.

De spelers van onze voetbaltafels zijn
vastgezet op de speelstangen.
Het voordeel t.a.v. geschroefde spelfiguren
ligt voor de hand: geschroefde figuren
breken bij hoge belasting af.

Iedere tafel wordt
geleverd inclusief 10 speelballen.

Tafelvoetbal „Tournament PRO“
Voetbaltafel in tornooikwaliteit.
Extreem robuust, extra standvastig door
de grote stelvoeten onderaan de poten.
Elegante en duidelijke markering op de
30 mm multiplex speelplaat. De zwarte
decorplaat is eenvoudig te reinigen.
Officiële ITSF-tornooitafel.
Stabiele, massieve 13 mm dikke
verchroomde speelstangen met zwarte
kunststofgrips en zekerheidsafdekkapjes
die in vlot lopende geleiders lopen.
Maat: ca. 140 x 110 x 88 cm,
handvathoogte: 84 cm

TU 1
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# 1.369,00 g
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9 in 1

speeltafel

Opstelmogelijkheden/
Variaties

Multi-tafel „9 in 1“
Schitterende uitvoering (kersenhout-optiek), gemakkelijk te reinigen.
Stabiele constructie op 4 poten. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kan de tafel
eenvoudig pas gezet worden.
Speeloppervlakte tafelvoetbal B/D: 117 x 68 cm, handvathoogte 84 cm
Tafelvoetbal, Biljart, Tafeltennis, Speedhockey, Shuffleboard,
Bowling, Schaken, Dammen en Backgammon.

Inhoud:
De bovenomschreven tafel, 2 ballen voor de tafelvoetbal, 2 keus, 1 set biljartballen,
1 biljartdriehoek, 1 keu-krijtje en 1 biljartlakenborstel, tafeltennis, speedhockey,
shuffleboard, bowling, schaken, dammen en backgammon

# 650,00 g

Recreatieruimte

SP9-1
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Voor nóg meer

speelplezier…
Reuzengrote voetbaltafel „XXL“
Deze gigantisch grote voetbaltafel staat garant voor groot
speelplezier en dat voor maar liefst tot 8 personen tegelijkertijd.
De geïntegreerde doelen verzekeren een eenvoudige
balterugname. Stabiele verchroomde speelstangen.
Ook deze tafel kan –naar wens- met telescopische speelstangen
worden uitgerust.
Maat: ca. 264 x 125 x 88 cm,
handvathoogte 84 cm.

NG 6

# 1.747,00 g

Met telescopische stangen

NG 6 TEL

# 1.787,00 g

Super reuzengrooooooooooooot 2,60 m lang!
Wat zijn telescopische stangen?
Telescopische stangen steken niet
uit aan de tegenoverliggende – van de
spelerzijde (handvat) geziene – plaats.

Optimale steunpunten
De voeten (steunpunten) van al onze
tafels is steeds zo groot mogelijk,
zodat een ideale standvastigheid van
de tafel kan verkregen worden.

De spelers!
De spelers van onze voetbaltafels zijn
vastgezet op de speelstangen.
Het voordeel t.a.v. geschroefde spelfiguren
ligt voor de hand: geschroefde figuren
breken bij hoge belasting af.

Stelschroeven
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Een voetbaltafel moet natuurlijk
100% waterpas staan. Daarom zijn alle
poten uitgerust met stelschroeven.
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Biljarttafels

voor recreatief…

:
leverd
e
g
e
e
dt m
rd wor ng
a
a
d
n
la
Sta
mm
140 cm
57,2
en,
• 2 keu len, diameter
l
a
• 1 set b l • 1 borstel
ge
• 1 trian krijtjes
rt
• 2 bilja

Biljarttafel „Jule“
Robuuste Pool/biljarttafel uit 15 mm sterk MDF materiaal in
mahonie decor. Ombouw gemakkelijk schoon te maken.
Speeloppervlak met hoogwaardig Taclon doek overtrokken.
Rubberband voorzien van opgedrukte orientatiepunten.
Centrale baltoevoer door balterugloopsysteem.

Onderstel uit 15 mm sterk MDF.
Tafel voorzien van stelvoeten voor optimale stabiliteit.
Hoogte 79 cm.
„6 feet“ – speeloppervlak 180 x 90 cm

JU 6

# 887,00 g

„7 feet“ – speeloppervlak 198 x 99 cm

JU 7

# 1.070,00 g

Standaard wordt meegeleverd:
Biljarttafel „Matti“
Instapmodel tafelbiljart uit 15 mm sterk
MDF in kersenhouten dekor. Eenvoudig
reinigbaar en stoot- en krasvast oppervlak.
Versterkt 15 mm speeloppervlak met
hoogwaardig taclon doek, kleur groen.
Verchroomde balpockets. L-vormige
rubberband met dwarsversterking ter
stabilisatie.
Onderstel uit 15 mm sterk MDF.
Tafel voorzien van stelvoeten voor
optimale stabiliteit. Hoogte 79 cm.
Standaard wordt meegeleverd:
• 2 keuen, 122 cm lang
• 1 set ballen, diameter 48 mm
• 1 triangel
• 1 borstel
• 2 biljartkrijtjes
„4 feet“ – speeloppervlak 156 x 86 cm

MA4FT

# 332,00 g

„5 feet“ – speeloppervlak 160 x 80 cm

MA5FT
264

# 372,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

…tot professioneel

gebruik
Biljarttafel „Caro“

Professioneel tafelbiljart uit 20 mm
sterk MDF in elegant kersenhouten decor.
Extreem stabiel onderstel uit 20 mm MDF,
voorzien van stelvoeten voor optimale
stabiliteit. Hoogwaardig doek (80% wol,
20% nylon) in klassiek groen. Driehoekige
rubberband voor optimale balterugloop.
Voorzien van fraaie „drop pockets“.
Speeloppervlak uit 22 mm MDF.
Hoogte 79 cm.
Standaard wordt meegeleverd:
• 2 keuen, 145cm lang
• 1 set ballen, diameter 57,2mm
• 1 triangel
• 1 borstel
• 12 biljartkrijtjes
„6 feet“ – speeloppervlak 195 x 105 cm

CA6FT

# 1.900,00 g

„7 feet“ – speeloppervlak 215 x 115 cm

CA7FT

# 2.200,00 g

„8 feet“ – speeloppervlak 239 x 127 cm

CA8FT

# 2.400,00 g
Optioneel verkrijgbaar:
• Afdekplaat uit 20 mm MDF in
kersenhout decor.
• Biljart met lei – als u een echte
wedstrijdtafel wenst.

or

o
super v
Biljart uik buiten!
gebr

Tafelbiljart voor gebruik in de open lucht.
Inklusief afdekhoes. Weersbestendig
designwonder voorzien van 22 mm sterke
fiberglasplaat overtrokken met weersbestendig tafeldoek. Tafel voorzien van natuurrubberband en „Drop pocket“ systeem.
Robuust en eenvoudig reinigbaar
aluminiumframe. Stabiel onderstel met
versterkte benen, voorzien van stelvoeten
voor optimale stabiliteit. De accessoires
zijn watervast.
Hoogte: 79 cm

Inclusief afdekzeil

Standaard wordt meegeleverd:
• 2 keuen, 140cm lang
• 1 set ballen, diameter 57,2mm
• 1 triangel
• 1 borstel
• 2 biljartkrijtjes
• 1 waterdicht afdekzeil
„8 feet“ – speeloppervlak 224 x 112 cm

KA OUT 8

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

# 2.400,00 g

Recreatieruimte

Biljarttafel „Karel“
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Accessoires voor

Biljarttafels

Wandkast voor biljarttoebehoren
Deze kast is voor wandmontage gemaakt. Bijbehorende boorgaten
aanwezig, inclusief montagemateriaal. Een onderste plateau en
klemmen zorgen voor een veilige stand voor 8 keuen tot 150 cm.
Het ballenvak heeft een opstaande rand, waardoor de ballen veilig in de kast blijven. Verder is er ruim plaats voor borstels en krijt.
Voor de driehoek is een ophangmogelijkheid aanwezig in de deur.
De afsluitbare deur beschermt de waardevolle toebehoren tegen
ongeoorloofde toegang.
Maten, B/H/D: 50 x 180 x 20 cm
Wordt zonder toebehoren geleverd.

QS

# 248,00 g

Wandset voor keuen
bestaand uit een plateau voor 5 keuen. Bovenste plank met
5 houdklemmen. Boorgaten voor wandmontage en bevestigingsmateriaal zijn inbegrepen.
Maten:
Plank boven, B/H: 35 x 10 cm
Plank onder, B/H/D: 35 x 12 x 8 cm

QSH

# 18,70 g

Toebehoren voor biljarttafels
Prijslijst voor toebehoren
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Artikelnr.
C10.0014

Beschrijving
Ramin keu 140 cm

Leveringshoeveelheid
Prijs
1
# 12,50 g

C10.0013

Ramin keu 130 cm

1

# 12,00 g

C10.0012

Ramin keu 120 cm

1

# 11,50 g

C70.0010

Pool/biljart ballenset, 57 mm

16

# 68,40 g

C72.0124

Triangel voor ballen, 57 mm

1

# 6,25 g

C72.0001

Krijtset

12

# 4,70 g

C71.0801

Kunststof bewaarhulzen

10

# 9,75 g

C71.0104

Reserve leren dopschroeven

10

# 9,75 g

C72.0090

Borstel

1

# 8,60 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Airhockey – supersnelle

pauzevertier

Airhockeytafel „Professional“
Deze professionele Airhockey tafel uit
de topklasse valt op door zijn modern
design en stabiele constructie.
Vanwege deze kwaliteiten is de tafel
ook uitermate geschikt voor wedstrijden competitiegebruik.
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Onder het speeloppervlak
(193 x 102 x 2,5cm) met de vele luchtinlaten bevindt zich een krachtig
luchtaanvoersysteem dat voor een
gelijkmatig luchtoppervlak zorgt.
Door de permanente luchtaanvoer en
het speciale oppervlak ontstaat een
minimaal wrijvingsverlies waardoor de
puck, afhankelijk van de speelintensiteit,
zeer hoge snelheden kan bereiken.
De scores worden duidelijk weergegeven
op een digitale teller, die gemonteerd is
in een metalen beugel boven het
speelveld. De airhockeytafel wordt deels
voorgemonteerd aangeleverd.

Top !
model

Maat opgebouwd: 213,5 x 81 x 122 cm,
Speeloppervlak: 193 x 102 cm,
Standaard worden 4 speelgrepen
en 75 pucks meegeleverd.

ROAH 2

# 1.240,00 g

Stootvaste randen

Puntenteller

Stelvoeten

omy
n
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c
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H
model
Kast uit 25 mm MDF.
Extreem duurzaam en gemakkelijk
te reinigen decor. Zeer stabiel
onderstel.
Met electronisch puntenteller.
Opgebouwd 182 x 91 x 79 cm,
speeloppervlak 172 x 78 cm.
4 speelgrepen en 75 pucks worden
standaard meegeleverd.
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

ROAH 1

# 497,00 g

Recreatieruimte

Airhockeytafel
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Totale

ontspanning…
Golfvormige
zitelementen
„Bahamas“
Deze serie bestaat uit
3 basisvormen; een
eenpersoons-, tweepersoons- en halfrond
zitelement.

Golfvormige zitgroep „Exuma“
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Allen zijn in 2 hoogtes
verkrijgbaar. De elementen hebben een volschuim kern en worden
naar keuze geleverd met
een Nytex dan wel leder
overtrek. Stel zelf uw
combinatie samen of
kies voor een van de
onderstaande sets.

Deze set bestaat uit 6 elementen.
De foto hiernaast toont slechts een van
de vele combinatiemogelijkheden.
Dankzij de 2 hoogtes creert u een gemakkelijke en flexibele zit-/werkopstelling
of „communicatie-eiland“.
• 2 x MDMW-80Z,
ca. 160 x 80 cm, 80 cm hoogte
• 2 x MDMW-40E,
ca. 80 x 80 cm, 40 cm hoogte
• 2 x MDMW-40HR,
ca. 160 x 80 cm, 40 cm hoogte
Zitgroep in stof Nytex® CS,
gewenste kleur vermelden

MDMW-SET1

# 2.939,00 g

Zitgroep in leder,
gewenste kleur vermelden

MDMW-SET1K

# 3.529,00 g
Golfvormige zitgroep „Andros“
Deze set bestaat uit 4 elementen.
De foto hiernaast toont slechts een van
de vele combinatiemogelijkheden.
Compact maar desondanks veel plaats
dankzij de 2 niveau´s.
• 1 x MDMW-80Z,
ca. 160 x 80 cm, 80 cm hoogte
• 1 x MDMW-40Z,
ca. 160 x 80 cm, 40 cm hoogte
• 2 x MDMW-40HR,
ca. 160 x 80 cm, 40 cm hoogte
Zitgroep in stof Nytex® CS,
gewenste kleur vermelden

MDMW-SET2

# 2.059,00 g

Zitgroep in leder, kleur vermelden

MDMW-SET2K
268

# 2.479,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Golfvormige zitgroep „Inagua“
Deze set bestaat uit 4 elementen.
Dankzij de 2 niveau´s ontstaat een leuk
podiumlandschap.
• 2 x MDMW-80Z,
ca. 160 x 80 cm, 80 cm hoogte
• 2 x MDMW-40HR,
ca. 80 x 80 cm, 40 cm hoogte
Zitgroep in stof Nytex® CS,
gewenste kleur vermelden

MDMW-SET3

# 2.429,00 g

Zitgroep in leder,
gewenste kleur vermelden

MDMW-SET3K

# 2.919,00 g
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Tweezitselement

Halfrondelement

Uit volschuim, naar keuze met leder of Nytex stofovertrek.
De beschikbare kleuren vindt u op pagina 5.
Maten, B/D: ca. 160 x 80 cm

Uit volschuim, naar keuze met leder of Nytex stofovertrek.
De beschikbare kleuren vindt u op pagina 5.
Maße, B/T: ca. 160 x 80 cm

Hoogte 40 cm, overtrek Stof Nytex® CS

Hoogte 40 cm, overtrek Stof Nytex® CS

Hoogte 40 cm, overtrek Leder

MDMW-40ZK
Hoogte 80 cm, overtrek in Stof Nytex® CS

MDMW-80Z
Hoogte 80 cm, overtrek Leder

MDMW-80ZK

# 449,00 g MDMW-40HR

# 449,00 g

Hoogte 40 cm, overtrek Leder

# 539,00 g MDMW-40HRK

# 539,00 g

Hoogte 80 cm, overtrek in Stof Nytex® CS

# 829,00 g MDMW-80HR

# 829,00 g

Hoogte 80 cm, overtrek Leder

# 995,00 g MDMW-80HRK

# 995,00 g

Stof- en lederkleuren vindt u op pagina 5.
Eenzitselement
Maten ca. 80 x 80 cm
Hoogte 40 cm, overtrek Stof Nytex® CS

MDMW-40E

# 269,00 g

Hoogte 40 cm, overtrek Leder

MDMW-40EK
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

# 325,00 g

Recreatieruimte

MDMW-40Z
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Onze

Wellness-Oasen

Wanneer u wilt uitrusten

1
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– op onze comfortabele Wellness-Oasen.
U kunt naar eigen wens uit 9 onderdelen
en verschillende kleuren uw eigen
Wellness-Oase samenstellen. Of lekker
makkelijk: kies voor één van onze
13 Wellness-sets. De schetsen kunnen u
hierbij helpen. Alle sets worden inclusief
de bijbehorende kussens en in de
afgebeelde kleurcombinatie geleverd.
Onze Wellness-Oasen hebben hun basis
op een 19 mm hardhouten plaat en
daarop liggende schuimkern. Gewicht
per onderdeel: RG 40/45. De buitenkant
is van praktisch onontvlambare
Nytex® CS-stof of van leder.
De poten zijn 10 cm hoog en de
stelschroeven kunnen tot 3 cm
moeiteloos versteld worden. Met 40 cm
is de zithoogte perfect op kinderen en
jongeren afgestemd.

Set 1
Bestaand uit 2 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM5
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In leder

MDM-KL-Set1

# 1.239,00 g

In Nytex® CS

MDM-KL-Set1

# 1.026,00 g

Set 2
Bestaand uit 3 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In leder

MDM-KL-Set2

# 1.409,00 g

In Nytex® CS

MDM-KL-Set2
270

# 1.169,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Set 3
Bestaand uit 4 elementen:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM6
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

MDM-Set3

# 1.425,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set3

# 1.715,00 g

Set 4
Bestaand uit 5 elementen:
1 x MDM2 • 2 x MDM6 • 2 x MDM8
Met 2 kussens: 2 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In leder

MDM-KL-Set4

# 1.525,00 g

In Nytex® CS

# 1.269,00 g

Set 5
Bestaand uit 5 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM2 • 2 x MDM5
1 x MDM6
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

MDM-Set5

# 1.797,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set5

# 2.159,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

MDM-KL-Set4
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Set 6
Bestaand uit 6 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM4
1 x MDM2 • 1 x MDM 9 • 1 x MDM6
Met 7 kussens:
3 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
In leder

MDM-KL-Set6

# 2.935,00 g

In Nytex® CS

MDM-KL-Set6

# 2.445,00 g

Set 7
Bestaand uit 5 elementen:
1 x MDM1, 1 x MDM5, 1 x MDM4, 1 x MDM8,
1 x MDM9
Met 6 kussens:
2 x MDMK1, 2 x MDMK2, 2 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

MDM-Set7

# 2.175,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set7

# 2.615,00 g

Set 8
Bestaand uit 6 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM5 • 1 x MDM9
3 x MDM7
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 2 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

MDM-Set8

# 1.775,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set8
272

#2.139,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Uitrusten – spelen

– niks doen

Set 9
Bestaand uit 5 elementen:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM2
1 x MDM8
Met 8 kussens:
2 x MDMK1 • 3 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
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In Nytex® CS

MDM-Set9

# 1.899,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set9

# 2.289,00 g

Set 10
Bestaand uit 6 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM3 • 1 x MDM4
1 x MDM8 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Met 6 kussens:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 4 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In leder

MDM-KL-Set10

# 2.765,00 g

In Nytex® CS

# 2.299,00 g

Set 11
Bestaand uit 9 elementen:
1 x MDM1 • 2 x MDM5 • 1 x MDM8
1 x MDM9 • 3 x MDM7 • 1 x MDM6
Met 5 kussens:
2 x MDMK1 • 2 x MDMK2 • 1 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

MDM-Set11

# 2.269,00 g

In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set11

# 2.725,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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MDM-KL-Set10
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Set 12
Bestaand uit 6 elementen:
1 x MDM1 • 1 x MDM3 • 1 x MDM4
1 x MDM8 • 1 x MDM5 • 1 x MDM6
Met 5 kussens:
1 x MDMK1 • 1 x MDMK2 • 3 x MDMK3
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In leder

MDM-KL-Set12

# 2.715,00 g

In Nytex® CS

MDM-KL-Set12

# 2.256,00 g

Set 13
Bestaand uit 13 elementen:
1 x MDM9 • 6 x MDM6 • 6 x MDM7
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Nytex® CS

Speeltafel...

MDM-Set13
In leder (niet afgebeeld)

MDM-Set13

Zoals u op de afbeeldingen kunt zien,
kan de Wellness-Oase set 13 in
enkele seconden van een gezellig
rusteiland in een zithoek veranderd
worden, waar gespeeld en geluierd kan
worden.

274

# 1.895,00 g
# 2.279,00 g

…of
rusteiland!

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Onze elementen… zijn ook

los verkrijgbaar!
Rechthoek, groot
Maten, B/H/D: 224 x 40 x 112 cm
In Nytex® CS

MDM1…

# 635,00 g

In leder

MDM-KL-1…

# 759,00 g
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Vierkant, groot

Driehoek, groot

Maten, B/H/D: 112 x 40 x 112 cm

Gelijkzijdige driehoek, maten: 112 cm per zijde, 40 cm hoog

In Nytex® CS (niet afgebeeld)

In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDM2…

# 389,00 g MDM3…

In leder

# 339,00 g

In leder

MDM-KL-2…

# 475,00 g MDM-KL-3…

# 409,00 g

Kleuren en bekledingen voor onze Wellness-Oasen vindt u op de volgende pagina!

m

Trapezium, groot
Maten, B/H/D: 224/112 x 40 x 97 cm
In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDM4…

In leder

# 649,00 g MDM-KL-4…

# 785,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte
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Leder of

Nytex® CS

Rechthoek, klein

Vierkant, klein

Maten, B/H/D: 112 x 40 x 56 cm

Maten, B/H/D: 56 x 56 x 40 cm hoog

In Nytex® CS (niet afgebeeld)

In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDM5…

# 254,00 g MDM6…

in leder

MDM-KL-5…
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Driehoek, klein
Gelijkzijdige driehoek, maten: 56 cm per
zijde, 40 cm hoog

# 154,00 g In Nytex® CS (niet afgebeeld)
MDM7…
# 129,00 g
# 189,00 g in leder
MDM-KL-7…
# 159,00 g

in leder

# 305,00 g MDM-KL-6…

Onze

Wellness-elementen
zijn in twee bekledingen
verkrijgbaar.
Nytex® CS – in
5 verschillende kleuren.

Trapezium, klein

Zeshoek

Maten, B/H/D: 112/56 x 40 x 50 cm

Maten, B/H/D: 120 x 40 x 104 cm, 56 cm
zijkant lengte

In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDM8…
In leder

MDM-KL-8…

# 269,00 g In Nytex® CS (niet afgebeeld)
MDM9…
# 389,00 g
# 329,00 g in leder
MDM-KL-9…

Kleur …1

Kleur …2

Kleur …4

Kleur …5

Kleur …3

# 479,00 g

Kussen „S“ 40 x 40 x 15 cm
In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDMK1…

# 25,00 g

In leder

MDMK-KL-1…

Leder – in
4 verschillende kleuren.

# 29,00 g

Kussen „M“ 60 x 60 x 25 cm
In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDMK2…

Kleur …6

Kleur …7

Kleur …8

Kleur …9

# 35,00 g

In leder

MDMK-KL-2…

# 42,00 g

Op de grond, of op onze
Wellness-Oase – onze

Kussen „L“ 80 x 80 x 30 cm
In Nytex® CS (niet afgebeeld)

MDMK3…

# 49,00 g

In leder

MDMK-KL-3…

276

# 57,00 g

kussens zijn altijd
comfortabel. Verkrijgbaar in
3 maten en verschillende kleuren.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Een extra

steuntje

Rugleuningen
voor onze Wellness
oasen
Middels twee stevige metaalbeugels worden de rugleuningen aan de Wellness oasen
bevestigd.
Kern van de rugleuning is een
stevige houten plaat. Hoogwaardig schuimstof zorgt voor
de comfortabele polstering.
2
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De SPOT Hockers
vindt u op
pagina 282.

Rugleuning type „M“
Maten, B/H: 56 x 32 cm,
Inclusief montagemateriaal
Overtrokken met Nytex® CS

MDM8 met RL2
in leder.

MDM-RL1

# 159,00 g

Overtrokken met Leder

MDM-RL1KL

# 179,00 €

Rugleuning type „L“
Maten, B/H: 112 x 32 cm,
Inclusief montagemateriaal
Overtrokken met Nytex® CS

MDM-RL2

# 195,00 g

Overtrokken met Leder

MDM-RL2KL

# 219,00 €

Dit overzicht geeft aan
welke Wellness Oaseelementen met welk type
rugleuning gecombineerd
kunnen worden.
MDM1

MDM2

MDM4

Rugleuning type „L“

Rugleuning type „L“

Rugleuning type „L“

Montage links of rechts aan
de lange zijde dan wel aan een
van de korte zijden.

Montage aan alle zijden
mogelijk.

Montage aan de korte rechte
zijde of in het midden van de
lange zijde.

MDM5

Rugleuning type „M“
Montage mogelijk aan
de korte zijden.

MDM6

MDM8

MDM9

Rugleuning type „L“

Rugleuning type „M“

Rugleuning type „M“

Rugleuning type „M“

Montage aan de lange
zijde mogelijk.

Montage aan alle zijden
mogelijk.

Montage aan de korte rechte
zijden.

Montage aan alle zijden
mogelijk.
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Heeft u vragen of speciale
wensen? Bel ons gerust!
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Eindeloos

variëren…

De ideale aanvulling
…onze SPOT poefs!
Kijk op pagina 282.
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curved2 –

De 1/8 cirkelelementen passen perfect aan de halfronde elementen. Draai en realiseer eenvoudig linker
De curved-serie bestaat slechts uit 2 typen en rechter bochten. Veel plezier met het combineren.
elementen, maar dankzij de uitgekiende
Stel uw eigen opstelling samen uit de losse elementen
geometrie zijn legio opstelvarianten
(Seite 280) of bestel een van de kant-en-klare sets.
mogelijk.

niet te rechtlijnig denken…

curved2 set nr. 1
Set bestaande uit 15 elementen:
7 x MDM-CW een-achtste elementen en
4 x MDM6 (zie pagina 276)
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Stof Nytex® CS

MDMCW-S1

# 2.769,00 g

In Leder

MDMCW-KLS1

# 3.319,00 g

De drie SPOT poefs zijn niet in de
set inbegrepen. U vind de SPOT poefs
op pagina 282.
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Gunstig geprijsd

in de set
curved2 set nr. 2

Set bestaande uit 10 elementen:
2 x MDM-CT halfronde torens en
8 x MDM-CW een-achtste elementen
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Stof Nytex® CS

MDMCW-S2

# 3.245,00 g

In Leder

MDMCW-KLS2

# 3.895,00 g

Op de voorgrond afgebeeld de vierkante poef MDM6; de ideale
aanvulling op de sets. Kijk voor de MDM6 op pagina 276.

curved2 set „Big Sofa“
Set bestaande uit 14 elementen:
2 x MDM-CT halfronde torens,
8 x MDM-CW een-achtste elementen en
4 x MDM6 (zie pagina 276)
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
In Stof Nytex® CS

MDMCW-S3

# 3.829,00 g

In Leder

MDMCW-KLS3

# 4.595,00 g

2

&aD
5!
D
gina
f
zie p
Sto
n
e
r
Kleu
1

curved2 Set „Kring“

In Stof Nytex® CS

MDMCW-S4

# 2.495,00 g

In Leder

MDMCW-KLS4

# 2.999,00 g
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Set bestaande uit 8 stuks:
8 x MDM-CW een-achtste elementen
Kleurcombinatie zoals afgebeeld
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curved2
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Curved2 halfronde toren
Halfronde toren, onderkant voorzien
van zwarte anti-sliplaag met noppen.
Volschuimkern met hoge dichtheid
voor ditto vormvastheid en optimaal
zitcomfort.
Te combineren met de 1/8 elementen of
elementen van de Wellness Oase serie.
Maten, B/H/D: 112 x 80 x 56 cm
Vermeld bij bestelling s.v.p. de gewenste
kleuren (zie pagina 5).
In Stof Nytex® CS

MDM-CT..

# 395,00 g

In Leder

MDM-CT-KL..

# 475,00 g

Curved2 een-achtste elementen
De 1/8 elementen zijn ook perfect
toepasbaar als eenpersoons krukjes.
Voorzien van stevige poten met
stelvoeten voor optimale stabiliteit.
Gezien de 56cm diepte zijn deze
elementen ook perfect te combineren
met de onderdelen uit de
Wellness Oase serie.

1/8 zitelement in stof

Maten, B/H/D: ca. 79 x 40 x 66 cm
Vermeld bij bestelling s.v.p. de gewenste kleuren (zie pagina 5).
In Stof Nytex® CS

MDM-CW..

# 328,00 g

In Leder

MDM-CW-KL..

# 395,00 g
1/8 zitelement in leder
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Losse

Kussens

Soms heb je hoeken in een ruimte
waar geen enkele stoel in past.
Hier heb je de perfecte oplossing: onze
bont gekleurde zitkussens. Gevuld met
schuimrubber en mooi gekleurde hoes.

r!
a
a
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l
e
Stap

Grootte 1
Maten, B/H/D: 35 x 4 x 35 cm

KE-SK01

29,90 g

Grootte 2
Maten, B/H/D: 40 x 10 x 40 cm

KE-SK02

37,90 g
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Een perfecte aanvulling op de bank Sofia, pagina 291
of bij op de knuffelhoeken, pagina 293.

Knuffelkussen
met vlokkenvulling,
Ideaal voor in een kleine zetel of
knuffelhoek.

Größe 1 – klein
35 x 35 cm

KE-KK01

27,90 g

Größe 2 – groß
50 x 50 cm

KE-KK02
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34,50 g
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De hoezen van al deze kussens zijn gemaakt uit 100% katoen.
Gelieve het gewenste stofdessins aan te geven bij uw bestelling,
zie pagina 5.
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Spot…

Op de foto de SPOT hockers in leder.
Voor de beschikbare kleuren zie pagina 5.

SPOT – der ronde,
gezellige en comfortabele poef
Praktisch, licht, elegant en overal inzetbaar – SPOT misstaat
nergens en staat overal zijn mannetje.
Verkrijgbaar in kunstleder en stoffen uitvoering.
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SPOT in kunstleder:

!
afdoen

01 donkerblauw

04 oranje

02 turkoois

03 geel

05 magenta

06 rood

SPOT in stof: (voor meer kleuren zie pagina

U1 rood

282

U2 groen

U3 geel

5)

U4 blauw

De overtrek van de SPOT poef heeft
een klittenbandsluiting en is eenvoudig
te verwijderen.
De gladde leder- en kunstlederovertrek
kan met een vochtige doek worden
gereinigd.
De katoenen overtrekken zijn op 30
graden te wassen of, op de poef, droog af
te borstelen.
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Ideaal voor:
gebruik in
bibliotheken,
pauzeruimten,
lees- en speelhoeken
of waar u wilt.

te
hoog

SPOT is in 4 verschillende hoogtes
leverbaar: 30, 35,
40 of 45 cm. De
diameter bedraagt
37cm.

SPOT – kunstleder

Zithoogte 30 cm

Zithoogte 30 cm

SPOT30-BW..

99,00 g

Zithoogte 35 cm

SPOT35-BW..

SPOT35-KL..
SPOT40-KL..
SPOT45-KL..

129,00 g

SPOT35-L..

129,00 g

Zithoogte 40 cm

119,00 g

Zithoogte 45 cm

109,00 g

SPOT30-L..
Zithoogte 35 cm

109,00 g

Zithoogte 40 cm

109,00 g

Zithoogte 45 cm

SPOT45-BW..

Zithoogte 30 cm

109,00 g

Zithoogte 35 cm

99,00 g

Zithoogte 40 cm

SPOT40-BW..

SPOT30-KL..

SPOT – leder (Kleuren zie pagina 5)

SPOT40-L..

139,00 g

Zithoogte 45 cm

119,00 g

SPOT45-L..

139,00 g

eiding
ls uitbr 2
a
t
c
e
f
r
Pe
ed
ze curv s,
van on
n
r
de to e
halfron
!
0
8
ina 2
zie pag

ulling:
le aanv
belen
De idea
zitmeu
e
B
u
c
onze
!
ina 284
zie pag
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

SPOT – Katoen/stof
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Vierkant?

Praktisch? cuBe!

Perfect voor:
gebruik in
bibliotheken,
pauzeruimten,
lees- en speelhoeken
of waar u wilt.
cuBe is in 4 verschillende hoogtes
leverbaar: 30, 35,
40 of 45 cm.
Het grondoppervlak
bedraagt 45 x 45 cm.

cuBe ist flexibel!
Combineer en creeer.
bijvoorbeeld
verschillende hoogtes.

De overtrek van de SPOT poef heeft een
klittenbandsluiting en is eenvoudig te
verwijderen.
De gladde leder- en kunstlederovertrek
kan met een vochtige doek worden
gereinigd.
De katoenen overtrekken zijn op
30 graden te wassen of, op de poef,
droog af te borstelen.
284
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cuBe poefs!
Ze zijn vierkant – ze zijn vlot
– ze zijn gemakkelijk – ze zijn stapelbaar
– ze zijn comfortabel
De cuBe is een praktische poef met een hoogwaardige
volschuimkern en een stevige overtrek met antisliplaag aan de
onderzijde. Keuze uit kunstleder, leder of stoffen overtrek, dat
met klitteband om de poef bevestigd is.

Gebruikt u
de poefs
niet?
Stapel ze dan
gewoon opeengestapeld in een
hoek.

U4
U3
U2
U1

cuBe in stof: (voor meer kleuren zie pagina

cuBe – Katoen/stof

cuBe – kunstleder

Zithoogte 30 cm

Zithoogte 30 cm

CUBE30-BW..

87,00 g

Zithoogte 35 cm

CUBE30-KL..

U2 groen

87,00 g

Zithoogte 40 cm

CUBE35-KL..

95,00 g

Zithoogte 45 cm

CUBE40-KL..

95,00 g

CUBE45-KL..

CUBE30-L..

117,00 g

Zithoogte 35 cm

97,00 g

CUBE35-L..

117,00 g

Zithoogte 40 cm

105,00 g

Zithoogte 45 cm

CUBE45-BW..

U4 blauw

Zithoogte 30 cm

97,00 g

Zithoogte 40 cm

CUBE40-BW..

U3 geel

cuBe – leder (Kleuren zie pagina 5)

Zithoogte 35 cm

CUBE35-BW..

5)

CUBE40-L..

125,00 g

Zithoogte 45 cm

105,00 g

CUBE45-L..

125,00 g

cuBe in kunstleder:

01 Donkerblauw

02 Turkoois

03 Geel

04 Oranje
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05 Magenta

06 Rood

Recreatieruimte

U1 rood

Andere kleuren op pag. 5
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Bont gekleurd, praktisch,

variabel…

Set „Whirlpool“
Deze prijsgunstige set bestaat uit
6 trapeziumvormige elementen in
verschillende kleuren, de bodemmat en
2.000 ballen uit robuust kunststof. Een
reuze ballenbad voor kleine zeepaardjes.

KLE-POOL

1.119,00 g

100 Ballenbadballen
Diameter 6 cm

TLF001

# 12,40 g

Set „Play & Sit“
Ideale set voor gemoedelijk zitten, lezen,
vertellen of spelen op de grond.
Set bestaande uit 2 trapeziumvormige
elementen en 1 bodemmat.

KLE-PLSI

389,00 g

2

f Pen zie pagina 5!
Sto
r
Kleu

Set „Speelhoek XXL“
Complete set bestaande uit
6 trapeziumvormige elementen
in verschillende kleuren en een
bodemmat. De set roept op tot
spelen of uitrusten. Ook ideaal voor
rustige lees- of voorleesuurtjes.

KLE-XXL

286

899,00 g
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Zit-, speel-

& rustig plezier

Speelelementen
in kunstleder
Stevige buitenhoezen in
kunstleder – afwasbaar.
De binnenkern is zo zacht
dat kinderen zich nooit
kunnen kwetsen, doch hij
is hard genoeg zodat de
elementen ideale zitplaatsen zijn.
Door de voorziene klitteband aan de korte uiteinden van ieder element
kunnen de stukken naar
wens aan elkaar bevestigd
worden.

2

!
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ina 5
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Set „Knuffelbloem“
Deze zeldzame bloem bestaat uit
6 trapeziumvormige elementen in
verschillende kleuren. Ideaal als rustpunt,
speel-, lees- of voorleeshoekje. Eventueel
kan u dmv 3 extra bodemmatten ook een
prettige turn- en speeloppervlakte maken.

799,00 g

Trapeziumelement
Zitgelegenheid, hindernis of wipje bij de motoriek-training.
Aan de korte kant voorzien van klitteband voor het aan elkaar
bevesigen van verschillende elementen. Verkrijgbaar in
4 verschillende kleuren (aanduiden bij bestelling aub):
Rood (R), Groen (G), Blauw (B), Geel (Y)
Maat: 120 x 75 x 40 x 45 x 30 cm

KLE-TR-..

134,90 g

Bodemmat
Praktisch element, zeshoekig.
FCKW-vrij schuimstof met stevige buitenhoes.
Maat: 145 x 130 x 5 cm, kleur blauw.

KLE-SE..
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125,90 g
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KLE-BLUME
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Onze

Swing-it Sit

Golfvormige
zitelementen
„Swing-it Sit“
Golfvormige zitelementen in
5 mooie kleuren.
Hoes: afwasbaar kunstleder.
Verkrijgbaar in 1zit-, 2zit- en
een halfrond golfvormig element.
De straal van bol- en holvormige zijden zijn zo gemaakt
dat ze perfect aan mekaar
aansluiten bij elke opstelling.
Meerdere combinaties zijn
mogelijk!
Afbeelding toont 2zitelement
met 30 en 60 cm hoogte.

2zitelement
Maat: ca. 120 x 60 cm, hoogte 30 cm

KEWE-30Z..

Maat: ca. 120 x 60 cm, hoogte 60 cm

218,00 g KEWE-60Z..

298,00 g

1zitelement,
Maat: ca. 60 x 60 cm, hoogte 30 cm

KEWE-30E..

159,00 g

Maat: ca. 60 x 60 cm, hoogte 60 cm

KEWE-60E..

Afbeelding toont halfrond element
met 30 en 60 cm hoogte.

Elk element is in
2 hoogtes leverbaar.

Halfrond element,
Maat: ca. 120 x 60 cm, hoogte 30 cm

KEWE-30HR..

Maat: ca. 120 x 60 cm, hoogte 60 cm

209,00 g KEWE-60HR..

285,00 g

Kleurmogelijkheden:

01 Donkerblauw

288

02 Turkoois

199,00 g

Binnenzijde:
hoogwaardig schuimstof
voor perfect zitcomfort.
Onderkant:
zwarte antislip

03 Geel

04 Oranje

05 Magenta
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Ruime keuze aan

vormen en kleuren

Swing-it Sit tafelset
Deze set bestaat uit 7 elementen. 5 golfvormige stoelen die
perfect aansluiten aan de golfvormige tafel!
2 x KEWE-60HR, Halfrond zitelement, ca. 120 x 60 cm
5 x KEWE-30E, Golfvormig zitelement, ca. 60 x 60 cm

KEWE-SETTG

1.345,00 g

baarige
r
e
e
n
mbigolfvorm
o
c
r
e
Sup et onze
m nten!
eleme

Het Zuidzee eiland
Dit bont gekleurde eiland bestaat uit
3 aparte elementen, die samen een
harmonisch kruis vormen.
Trapvormige opstelling nodigt uit tot
zitten, lezen, balanceren en spelen.
De onderkant van deze elementen zijn
voorzien van een antislip, zodat verschuiven uitgesloten is. De kunststofleer
hoezen zijn heel gemakkelijk te reinigen.
Afm. diameter samen 120 cm
Hoogte: 30 cm, 45 cm en 60 cm

KEWE-SUED

459,00 g
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Afb. toont KEWE-SUED in combinatie
met 2 golfvormige elementen
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Golfvormige

zitelementen
Swing-it Sit Knuffelberg
Deze set bestaat uit
6 elementen.
Op de afbeelding zie
verschillende combinaties.
Een mooie kleurcombinatie!
2 x KEWE-60Z,
Golfvormig zitelement,
ca. 120 x 60 cm
4 x KEWE-30HR,
Halfrond zitelement,
ca. 120 x 60 cm

KEWE-SETKB

1.395,00 g

Swing-it Sit Set XXL
Deze set bestaat uit 8 elementen.
Een enorme knuffelbank in bonte
kleuren.
2 x KEWE-60HR,
Halfrond zitelement, ca. 120 x 60 cm
2 x KEWE-60Z,
Golfvormig zitelement, ca. 120 x 60 cm
2 x KEWE-30Z,
Golfvormig zitelement, ca. 120 x 60 cm
2 x KEWE-30E,
Golfvormig zitelement, ca. 60 x 60 cm

KEWE-SETXXL

1.899,00 g

Swing-it Sit Set golfvormige zetel
Deze set bestaat uit 6 elementen.
Een grote zetel met veel plaats!
2 x KEWE-60HR,
Halfrond zitelement, ca. 120 x 60 cm
2 x KEWE-60Z,
Golfvormig zitelement, ca. 120 x 60 cm
2 x KEWE-30Z,
Golfvormig zitelement, ca. 120 x 60 cm

KEWE-SETWS
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1.585,00 g
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Kinderzetels
Kinderzetel „Sofia“
Mooi gevormde kinderzetels die uitnodigen tot te lezen, leren, vertellen of relaxen.
2 x zikussen met leuning,
60 x 70 x 60 cm
1 x zitkussenhoek met leuning,
60 x 70 x 60 cm
1 x halfrond zitkussen met
gedeeltelijke rugleuning,
60 x 70 x 60 cm
1 x zitkussen kwartcirkel,
60 x 70 x 40 cm
Anti-slip-mat aan onderzijde.

KE23

1.198,00 g

Andere
kleurcombinaties
beide artikelen op
aanvraag verkrijgbaar

De kussens zijn gemakkelijk tegen elkaar aan te
plaatsen door de aan beide zijde aangebrachte
drukknoppen. Zijn ook losstaand te gebruiken.
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Opvouwbare zetel
Open gevouwen is deze zetel
geschikt als rusthoek waar de kinderen
kunnen ontspannen.
Afbeelding: zetel + 2 lage stoeltjes:
ideaal als zit- en leesruimte.
Plaats besparend: men zet de 2 lage
stoeltjes in de zetel: opgeruimd staat
netjes! Onderzijde voorzien van antislip.
Andere kleurcombinaties mogelijk op
aanvraag.
Maat: zetel: 140 x 50 x 70 cm,
zithoogte: 25 cm
Zetel open gevouwen: 140 x 37,5 x 140 cm,
Hoogte 12,5 cm
Laag stoeltje: je 49 x 49 x 25 cm

499,00 g

Recreatieruimte

KE74
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Een eiland van 240 cm doorsnede –

voldoende plaats voor groot en klein
Rond relaxeiland
Twee halfronde cirkels samengevoegd
maakt een oergezellig knuffelnest met
twee in- en uitstapplaatsen (door middel
van de poefen). En als dit saai wordt, probeert u gewoon een ander zitvariant.
Met in totaal 14 losse elementen heeft u
vele mogelijkheden om een persoonlijke
combinatie te maken. Daar is uw oog voor
ruimtelijke inrichting bij nodig! 14-delig.
Stevige buitenkant. De ronde bank is
inclusief de volgende losse delen:
De zithoogte is altijd 30 cm.
10 stoelen, B/H/D: 33/70 x 60 x 70 cm,
2 poefen, B/H/D: 33/70 x 30 x 70 cm en
2 halfronde tafels, B/H/D: 120 x 30 x 60 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar,
zie hieronder voor de nieuwe stofdessins.

KE44

1.789,00 g

Stofferingen
• U heeft keuze uit 4 verschillende stofdessins
met 14 verschillende mogelijkheden.
Al onze stoffen zijn wasbaar op 30 °C
• U kunt zelf naar wens één uitkiezen,
vermeld het stofnummer bij uw bestelling.

Comfortabele halfronde bank
Hoe heeft u het graag? Als half ronde bank, slangvormig of...?
U kunt dit zitelement geheel naar eigen smaak combineren!
7-delig. Stevig buitenkant.
Deze halfronde bank is inclusief:
5 stoelen, B/H/D: 33/70 x 60 x 70 cm,
1 poef, B/H/D: 33/70 x 30 x 70 cm sowie
1 halfronde tafel, B/H/D: 120 x 30 x 60 cm.
De zithoogte is altijd 30 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar, zie rechts voor
de nieuwe stofdessins.

KE4

949,00 g

U1

CH 1

U RR

U2

CH 2

U GG

U3

CH 3

U YY

U4

CH 4

U BB

MULTI 1

MULTI 2

Afwijkingen in kleur zijn om druktechnische redenen mogelijk.
Vraag gerust ons stofferingsschema aan – we helpen u graag!
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Comfortabele

zitkussens

De kussens zijn
gemakkelijk tegen
elkaar aan te plaatsen
door de aan beide
zijde aangebrachte
drukknoppen.
Zijn ook losstaand
te gebruiken.

Onze comfortabele zitkussens…
…met rugleuning zijn zowel geschikt voor
scholieren van de basisschool als voor scholieren van het secundair onderwijs. Om in te
lezen of te spelen of gewoon om uit te rusten.
Zie pagina 5 voor de verkrijgbare kleuren.

Zetel:
Afmetingen: zithoogte: 42 cm,
breedte: 60 cm, zitdiepte: 50 cm,
totale hoogte: 70 cm, totale diepte: 70 cm

LS40

199,00 g

Hoekzetel:
Afmetingen: zithoogte: 42 cm,
breedte: 60 cm, zitdiepte: 50 cm
totale hoogte: 70 cm, totale diepte: 70 cm

245,00 g

Couch-tafel
In het midden van de zithoek ziet u onze
vierkante couch-tafel.
Het tafelblad bestaat uit een zeer sterke,
19 mm dikke spaanplaat met een melamine toplaag in houtdecor beuken.
De voeten zijn gemaakt van 60 mm ronde
buizen (zie pagina 528) en voorzien van
stelschroeven.
Maten: B/H/D: 100 x 46 x 100 cm

CTI46

136,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

LSE40
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Tijd om

uit te rusten…
Onze gezellige en knusse
relaxeilanden en rusthoeken
zijn een oase van ontspanning
en gezelligheid. Op deze
relaxeilanden en rusthoeken
kun je knus bij elkaar gaan
zitten, uitrusten, lezen of een
dutje doen…
Zelfs de meest actieve kinderen willen tussendoor graag
hierop vertoeven.
U kunt kiezen uit een groot
aantal verschillende vormen,
afmetingen en bekledingen. U
kunt uw droomeiland creëren
naar uw persoonlijke smaak
en voorkeur!
Gelieve bij uw bestelling de
gewenste stof te vermelden.

1
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Opvouwbare Lig- en zitkussens Combinatie
Deze lig- en zitkussens combinatie is veelzijdig en plaatsbesparend. Opengevouwen is
het een comfortabel ligbed en samengevouwen is het een gezellige en comfortabele
zitplaats. Deze driedelige zitgarnituur bestaat uit 1 bank (afmetingen wanneer
opengevouwen: 80 x 120 x 10 cm) en 2 stoelen (opengevouwen elk: 40 x 120 x 10 cm).
Met een stevige vulling en met een stoffering naar keuze.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar, zie pagina 5 voor de nieuwe stofdessins.

KE6

345,00 g

Decoratieve Doeken
12 stuks in een set, in 6 kleuren,
Maten, 100 x 130 cm
zonder plafond-ophangelement

SIN12

68,00 g

met een in hoogte verstelbaar
ophangelement voor aan het plafond

SIN12-D
294

98,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Zitjes – individueel

te combineren

Toverdoos met Lichttunnel Effect
Dit effect is moeilijk te beschrijven, dit
moet je gewoon gezien hebben. Het is
fascinerend mooi! Oud en jong, groot of
klein, iedereen is verbaasd en staat er met
open mond naar te kijken. Een toverdoos
van 400 x 400 x 85 mm schittert met
ontelbaar veel bont gekleurde lampjes en
spiegelingen. Het is net alsof je een
verlichte tunnel in kijkt die oneindig lang
is. Je gelooft je eigen ogen niet. Maar dat is
nog niet alles: de vorm die je in de tunnel
ziet verandert voortdurend. Dit effect
wordt gecreëerd door de gekleurde
lampjes die steeds in een andere volgorde
van kleur of plaats oplichten en weer
uitdoven. Een fascinerende optische illusie
die door de gekleurde lampjes maar ook
door de veranderende weerspiegelingen
teweeg wordt gebracht. Je staat als aan
de grond genageld. Een standaard
verpakking bestaat uit: een toverdoos van
400 x 400 x 85 mm, met een netstroom
aansluiting 230 V/50 Hz.

WS-500200

Wonen zoals volwassenen dat doen! Een kleine comfortabele zitgarnituur voor de allerjongsten onder ons. Om op uit te rusten, gewoon
samen te zijn of voor een goed gesprek. Alles kan op deze gezellige zitjes.

Sofa voor kinderen

Tafel voor kinderen

120 x 60 x 50 cm. Met een stevige vulling.
Stof in de kleur groen.

80 x 40 x 30 cm. Met een stevige vulling.
Stof in de kleur geel

KE7

299,00 g KE10

75,00 g

Stoel voor kinderen

Opbergsysteem Kopenhagen

80 x 60 x 50 cm. Met een stevige vulling.
Stof in de kleur blauw.

Zoals afgebeeld met een puntdak met een
opdruk van een grappig dier, 1 verstelbaar
legbord en daaronder 6 diepe schuifladen
inclusief 6 zelfklevende labels om de
schuifladen mee te markeren.
173 cm hoog, 43 cm diep, 72 cm breed.

KE8

175,00 g

Voetenbank voor kinderen
86,00 g Ø 40 x 30 cm. Met een stevige vulling.
Stof in de kleur rood

KE9

75,00 g

SSK 2DT-6

418,00 g

„Kroko“ de vriendelijke krokodil
Niet gevaarlijk, maar extra zacht.
De meest rusteloze kinderen worden
zelfs rustig!
Maat: 65 x 20 x 190 cm

# 149,00 g

Recreatieruimte

SKKK-01

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Knuffelig

zacht…
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Rusthoek met een vulling van schuimvlokken

Zitzak „Inky de inktvis“

Deze rusthoek bestaat uit drie rondom gestoffeerde delen met
een vulling van schuimvlokken. De rusthoek bestaat uit:
1 Vierkant = 160 x 160 x 30 cm,
1 Rol: Ø 30 cm, 130 cm, 1 Rol: Ø 30 cm, 160 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar, zie pagina 5
voor de nieuwe stofdessins.

Doorsnede ongeveer 200 cm.
Met 8 tentakels van elk 75 cm lang.
Gemaakt van katoen, in de kleurencombinatie rood, blauw, groen en geel. Met een
vulling van vacht en schuimvlokken.

KE1/1

SKTK 4

149,00 g

363,00 g

Vervang overtrek voor KE1/1

KE1/1-EB

219,00 g

Nog meer nieuwe stofdieren
kan men vinden op pagina 320!
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Kwartcirkel Relaxeiland

Opbergsysteem Athene

Het relaxeiland bestaat uit drie rondom
gestoffeerde delen met een stevige
vulling. Twee rollen voor ruggesteun.
Kussen: B/H/D: 160 x 15 x 160 cm.
Met 1 rol van Ø 30 x 130 cm en 1 rol van
Ø 30 x 160 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar,
zie pagina 5 voor de nieuwe stofdessins.

Zoals afgebeeld met 12 rode ondiepe
schuifladen in het onderste deel van het
opbergsysteem en 1 verstelbaar legbord in
het bovenste deel van het opbergsysteem.
Inclusief 12 zelfklevende labels om de
schuifladen mee te markeren.
Maat, B/H/D: 72 x 173 x 43 cm

KE2

SSK 2DR-12

418,00 g

319,00 g

Vervang overtrek voor KE2

KE2-EB

219,00 g

Zitzak „Lupo de hond“

SKTL 3

145,00 g

Decoratieve Doeken
12 stuks in een set, in 6 kleuren,
Maten, 100 x 130 cm
zonder plafond-ophangelement

SIN12

68,00 g

met een in hoogte verstelbaar
ophangelement voor aan het
plafond

SIN12-D

98,00 g

Jullie kunnen

mij en mijn
vriendjes
vinden op
paginas 311 – 315.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

Afmetingen ongeveer 125 x 57 x 36 cm.
Gemaakt van katoen, in de
kleurencombinatie rood, geel,
blauw, groen en zwart. Met een
vulling van schuimvlokken.
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Zithoek

en spiegelbol…
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Opbergsysteem Stockholm

Vierkante Rusthoek
Deze rusthoek bestaat uit drie rondom gestoffeerde delen
met een stevige vulling. Twee rollen voor ruggesteun.
Een groot kussen van: B/H/D: 160 x 30 x 160 cm.
Met 1 rol van Ø 30 x 130 cm en 1 rol van Ø 30 x 160 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar, zie pagina 5 voor de
nieuwe stofdessins.

KE1

298,00 g

Vervang overtrek voor KE1

KE1-EB

219,00 g

Zoals afgebeeld met een puntdak met een opdruk van een
grappig dier, 1 verstelbaar legbord en daaronder 6 diepe schuifladen inclusief 6 zelfklevende labels om de schuifladen mee te
markeren. 173 cm hoog, 43 cm diep, 72 cm breed.

SSK 2DB-6

418,00 g

Spiegelbollen in verschillende maten
(zoals boven afgebeeld, zie pagina 303).

Meer stoffen dieren
op pagina 311 – 315.

Set van spiegelbollen met een kleurenwisselaar
Gewoon super koel man! Met deze allernieuwste set heeft alles
wat u nodig hebt om een verpletterende indruk te maken!
Een standaard verpakking bestaat uit: 1 Spiegelbol, naar keuze
van Ø 20 cm of Ø 30 cm, voor bevestiging aan het plafond;
1 Draaimotor met kabel en stekker voor de spiegelbol
1 Draaimotor met kabel en stekker voor de kleurenschijf
1 Puntstraler met lamp (PAR 36, 6 V/ 30 W), met kabel en stekker,
1 Kleurenschijf gemaakt van kunststof met de kleuren rood, geel,
groen en blauw.
Ø 20 cm set van spiegelbollen met kleurenwisselaar

WS100110

71,10 g

Ø 30 cm set van spiegelbollen met kleurenwisselaar

WS100112
298

Zitzak „Frida het lieveheersbeestje“
Afmetingen, ca. 100 x 90 x 30 cm.
Gemaakt van katoen, in de kleurencombinatie rood, geel, blauw,
groen en zwart. Met een vulling van schuimvlokken.

93,60 g SKTF 2

135,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Relaxeilanden

en speelhoeken

Speelhoek

1
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Perfect om op te spelen of uit te rusten.
Past in elke ruimte, dichtgeklapt als
hoekelement of opengeklapt als ligmat.
Inclusief 2 halve rollen.
Materiaal: stevig binnenwerk van
schuim-rubber RG 24/40, het overtrek is
afneembaar en kan in de wasmachine op
30° gewassen worden.
Afmetingen: open 320 x 160 x 15 cm,
dicht 160 x 160 x 30 cm, rollen 30 x 160 cm
(rechte hoeken aan de buitenkant, aan de
binnenkant schuin afgewerkt)

KE20

476,00 g

Opbergsysteem LOUIS
In de afbeelding is het systeem uitgevoerd met groene stijlen als ruimteverdeler,
die aan beide zijden gebruikt kan worden.
De afmetingen van de kast zijn B/H/D ca. 156 x 80 x 40 cm.
In de afbeelding is de kast uitgevoerd met aan de rechterkant een deur en links
5 schuifladen. In het midden een rek met 3 schappen. De afmetingen van deze kast zijn
B/H/D 156 x 80 x 40 cm. Beide kasten zijn aan de voorkant uitgevoerd met een halfrond
rek met 3 schappen, B/H/D 20 x 80 x 40 cm
Benodigde ruimte voor deze LOUIS, ca. 230 x 230 cm.

N FRS S16

1.102,00 g
In deze speelhoek staat de opklapbare bank gecombineerd
met ons speelgoedmeubilair. Op de foto staat links de boekenen speelgoedtrog met 2 bakken op wielen.
Onze speelgoedkeuken word eveneens geleverd met 2 bakken
op wielen.
Het opbergrek, rechts op de afbeelding, heeft 1 schap en heeft aan
de achterkant een 4 mm dikke spiegel. Voor de veiligheid van de
kinderen, is de spiegel bedekt met een splinter-beschermende folie.
Speelgoedtrog

Maat, B/H/D ca. 106 x 60 x 40 cm

N 0606 705 00

269,00 g

Speelgoedkeuken Maat, B/H/D ca. 106 x 60 x 40 cm

N 0606 701 00
Maat, B/H/D ca. 106 x 80 x 40 cm

N 0608 001 00 RW-SPI

304,00 g

Opklapbare kussens
Deze nieuwe opklapbare kussens kunnen als zitgelegenheid
dienen, of als matras, waarop dan plaats is voor 3 kinderen.
In de opstelling als bank kan deze plaatsbesparend tegen de
wand gezet worden.

De kussens hebben een binnenwerk van het duurzame schuimrubber RG 24/40. De afmetingen in opengeklapte stand zijn
160 x 120 x 20 cm, en dichtgeklapt 160 x 60 x 20 cm.

KE21

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

276,00 g

Recreatieruimte

Opbergrek

254,00 g

299

Uitrusten

Speelhoekje
Hoekopstelling bestaande uit twee
spiegels. Spiegels voorzien van spiegelglas
met splintervaste folie. Frame uit blank
gelakt, massief beuken, andere kleuren
tegen meerprijs, zie pagina 4.
Wordt geleverd zonder mat.

N SE 4 K

579,00 g

Mat uit kunstleder, voor het speelhoekje.
Afwasbaar! Maten, 160 x 4 x 160 cm

N SE K MATTE

433,00 g

Kleurcode:
Knusse zitzak XXL
Gigantisch groot, plek voor
wel 3 tot 4 kinderen en toch
dusdanig licht dat twee
kinderen ‘m kunnen dragen.
Liggen, zitten en uitrusten
op XXL niveau! Vuil kann droog
afgeborsteld worden.
De vulling bestaat uit kleine
bolletjes, in een stevig
genaaide binnenzak.
B/H/L: ca. 145 x 30 x 180 cm

6167..

Rood – RO · Blauw – BL
Geel – GE · Groen – GR

120,40 g

De „leer lopen spiegel“
Het raamwerk is gemaakt van massief
beuken, de spiegel is 4 mm dik, afgewerkt
met veiligheidsfolie.
Afmetingen: B/H: 160 x 80 cm. Als optie
leverbaar is de speel- en turnstang,
inclusief de wandbevestiging. Grip-, tasten speel-accessoires, die op de balk
bevestigd kunnen worden en verschuifbaar zijn, zijn eveneens als optie leverbaar.
5 verschillende in een set.

N SPILL

264,00 g

Aluminium turnstang

N SPILL ST

58,50 g

Set van 5 gekleurde, houten grepen

N SPILL AS

58,50 g

Montage per deel: 16,00* g

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
…kijk hoe goed ik kan lopen, dansen, springen en turnen. U kunt
kiezen uit onze „Leer Lopen Spiegel“ of onze „Spiegelwand“. Beide
producten ondersteunen kinderen bij het leren bewegen. D. m. v.
zelfwaarneming kan elk kind in de spiegel zien hoe het zelf beweegt.

300

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Spiegels

Spiegelhoek

1
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Spiegelhoek met 2 spiegels
B/H/D 124 x 120 x 124 cm
Inclusief mat (20 cm hoog)

N SE 1 K

1.039,00 g

Spiegelhoek met 2 spiegels zonder mat

N SE 2 K

635,00 g

Meerprijs voor de lijst in een kleur: 20,00* f
Montage per spiegel: 16,00* f

Meerprijs voor de lijst in een kleur: 40,00* g

Recreatieruimte

Kinderen vinden onze spiegelhoek
fascinerend. Ze kunnen zichzelf van alle
kanten bekijken en daar zijn allerlei
spelletjes mee te verzinnen.
Deze spiegelhoek heeft veel meer
mogelijk-heden dan je op het eerste
gezicht zou kunnen bedenken. De
omlijsting is gemaakt van massief
beuken van 40 x 40 mm en deze kan
aan de wand worden bevestigd.
De spiegels zijn aan de achterkant
overtrokken met een beschermende
folie die splinteren onmogelijk maakt.
Veiligheid boven alles. Het superzachte
kussen nodigt uit tot spelen of uitrusten. De lijst wordt standaard
geleverd in beuken, maar kan tegen
meerprijs ook in een kleur geleverd
worden. Zie pagina 4.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Spiegeltent
Deze spiegeltent prikkelt de zintuigen. De kinderen kunnen zich
hierin van alle kanten bekijken. In een donkere ruimte kunnen ze
lichteffecten ervaren en met een paar doeken heb je in een
oogwenk een spiegelgrot gemaakt. Het raamwerk is gemaakt
van massief beuken en de achterwanden van 18 mm beukenmultiplex. De spiegels zijn gemaakt van 6 mm Duplex-veiligheidsglas.
De lengte van een zijde van de spiegeltent is 130 cm.

N 125 100 00

787,00 g

Flexibele

kinderspiegels

➋

➍

➌

➎
➊

Spiegel-spaarset 1

Spiegels per stuk
➊ Driehoekige spiegel met lila kader
Maat: 23,5 x 23,5 x 23,5 x 4 cm

EE62621

5 Spiegels zoals hierboven afgebeeld

EESP-SET1

59,00 g

13,90 g

➋ Vlakke spiegel met gele kader
Maat: 15 x 15 x 3 cm

EE62600

De kader van de spiegels zijn
gemaakt van zachte stevige
schuimrubber
zodat de kinderen
zich niet kunnen
kwetsen.
Ze kunnen de
spiegels gemakkelijk hanteren en
verder gaan met
hun ontdekkingen.

9,80 g

➌ Vierkante bolronde spiegel met rode kader
Maat: 15 x 15 x 3 cm

EE62601

11,90 g

➍ Vierkante spiegel met blauwe kader
Maat: 23,5 x 23,5 x 4 cm

EE62622

14,90 g

➎ Holronde spiegel met oranje kader
Maat: 15 x 15 x 3 cm

EE62602

12,90 g

Spiegel-spaarset 2

Spiegels met
schuimrubber kader

➏

➐

➑

3 Spiegels zoals rechts afgebeeld

EESP-SET2

64,90 g

Spiegels per stuk
➏ 4 Bolronde spiegels in 1 kader
Lijst in rood, Maat: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62611

24,90 g

➐ 4 Holronde spiegel in 1 kader
Lijst in oranje, Maat: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62612

24,90 g

➑ 4 Vlakke spiegels in 1 kader
Lijst in geel, Maat: 26,3 x 26,3 x 3 cm

EE62610

302

18,90 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Lichteffecten

en verlichting

Set van spiegelbollen met een kleurenwisselaar
Gewoon super koel man! Met deze allernieuwste set heeft alles
wat u nodig hebt om een verpletterende indruk te maken!
Een standaard verpakking bestaat uit: 1 Spiegelbol, naar keuze
van Ø 20 cm of Ø 30 cm, voor bevestiging aan het plafond;
1 Draaimotor met kabel en stekker voor de spiegelbol
1 Draaimotor met kabel en stekker voor de kleurenschijf
1 Puntstraler met lamp (PAR 36, 6 V/ 30 W), met kabel en stekker,
1 Kleurenschijf gemaakt van kunststof met de kleuren rood, geel,
groen en blauw.
Ø 20 cm set van spiegelbollen met kleurenwisselaar

WS100110

71,10 g

Ø 30 cm set van spiegelbollen met kleurenwisselaar

WS100112

93,60 g

Kleurrijke lichteffecten…

voor sfeer en gezelligheid op feestjes en dansavonden.

Mini Twin Disco Ball
Deze lamp zorgt voor een schitterend kleurenspel voor groot en
klein. De bollen roteren met 10 omdraaiingen per minuut. Maar
ook het hele armatuur draait. In de bollen zitten de volgende
kleuren verwerkt: groen, blauw, geel, oranje en rood. Totale
lengte: 29 cm, hoogte: 18 cm, doorsnede van elke bol: 10 cm.

WS-10066005

26,00 g
Spiegelbol met lamp

WS-10180500

33,00 g

Lichtbol „Kleine Muis“
Als de lichtpunten door de ruimte bewegen, proberen kleine kinderen ze te vangen.
Want wanneer ze er een vangen, mogen ze een wens doen. Graag vertellen ze dan
hun wensen wanneer ze er zogenaamd één gevangen hebben. De lichtbol „Kleine
Muis“ moet worden neergezet en heeft een schakelaar. De lichtbol heeft een
doorsnede van ca. 110 mm en een hoogte van ca. 180 mm. Met een draaisnelheid van
30 omdraaiingen per minuut. Standaard geleverd worden: 1 lichtbol „Kleine Muis“,
1 netstroom 12 V/500 aansluiting 220 V, netstroom, 1 lamp 5 W/12 V.

WS-500110
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

16,00 g

Recreatieruimte

Deze spiegelbol geeft een prachtig effect.
Afhankelijk van hoe de lamp is afgesteld, geeft het een ander
lichteffect. In de lamp zitten LEDs in de kleuren rood, blauw en
groen, 2 LEDs per kleur.
Totale lengte: 26 cm, hoogte: 30 cm, lamp Ø: 6 cm, bol Ø: 12 cm.

303

Sfeer en

gezelligheid
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Driehoekige Rusthoek

Opbergsysteem Helsinki

Deze rusthoek bestaat uit drie rondom gestoffeerde delen
met een stevige vulling. De rusthoek kan naar keuze als driehoek
(30 cm hoogte) of opengevouwen als vierkant worden gebruikt.
Maten (opengevouwen). B/H/D: 160 x 15 x 160 cm, inclusief
2 halfronde rollen: 30 x 35 x 160 cm.
Afgebeelde stofdessin niet meer leverbaar, zie pagina 5 voor de
nieuwe stofdessins.

Zoals afgebeeld met een puntdak met een opdruk van een
grappig dier, 1 verstelbaar legbord en daaronder 6 diepe schuifladen inclusief 6 zelfklevende labels om de schuifladen mee te
markeren.

KE5

SSK 2DY-6

418,00 g

315,00 g

Vervang overtrek voor KE5

KE5-EB

Afb. toont
KE5

215,00 g

opengekla
pt

Plasma Ball
Hoogte 25 cm, de diameter
van de bol is 15 cm.

WS-50025050

304

25,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Ontspannen op een

bijzondere manier!

Ziteiland „Island“
Met dit 8delige ziteiland kan men
telkens weer een ander ziteiland maken!
De 2 x 4delige cirkel elementen kan u
naar believe combineren.
Als zit-, speel- of rusteiland;
als portiek en hindernissen te gebruiken.
Diameter 140 cm, hoogte 30 cm.
Antislip op onderzijde.

KE22

639,00 g

Met het ziteiland „Island“ telkens weer een andere combinatie mogelijk!

Dromen, lezen, uitrusten en
daarbij zachtjes schommelen.
Zoals op een wolk…
Hierop liggen is een weldaad.
Robuust én comfortabel.
Gemaakt van triplex en
cordura-stof.
Maat ca. 122 x 46,5 cm

A0026

74,80 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

Hangmat op een
schommelstandaard
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Relaxeiland

„Beer“

Hier word elk kind vrolijk van!
Dit kleurrijke relax-eiland is achthoekig van
vorm en verkrijgbaar in twee verschillende
maten, met of zonder beer (dwz berenkop
met of zonder berenvoeten), naar uw keuze.
Het relaxeiland bestaat uit een stevige romp
en de beer is gemaakt van een wollen hoes
met een vlokkenvulling. Zacht maar toch
vormvast.
De achthoek is in vier kleuren: rood, geel,
blauw en groen. De bodemplaat van het
relax-eiland XXL bestaat uit vier delen, de
bodemplaat van het relaxeiland M bestaat
uit twee delen. De verbinding van de afzonderlijke bodemelementen en zijkanten
dmv klitteband.
Relaxeiland – Ø 130/140 cm

XXL Relaxeiland - Ø 250 cm

M „Beer met voeten“

KBIK

XXL „Beer met voeten“

660,00 g

M „Beer zonder voeten“

KBIK1

306

1.199,00 g

XXL „Beer zonder voeten“

540,00 g

M „Zonder kop en zonder voeten“

KBIK2

KBIG
KBIG1

999,00 g

XXL „Zonder kop en zonder voeten“

420,00 g

KBIG2

850,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Om lekker

op te luieren!

Voor onze kleine „vruchtjes“!
Liefdevol ontworpen zitbankjes
in de vorm van vruchten.
Aardbei
Afmetingen ca. 54 cm x 45 cm x 25 cm.
Met een stevige vulling en kunstlederen
bekleding in rood, groen en zwart.

FLE

88,00 g

Appel
Ca. 52 cm x 37 cm x 25 cm. Met een
stevige vulling en kunstlederen bekleding
in rood, geel, groen en zwart.

FLA

88,00 g

Peer
Afmetingen ca. 64 cm x 45 cm x 25 cm.
Met een stevige vulling en kunstlederen
bekleding in geel, groen en zwart.

FLB

88,00 g

Watermeloen
Ca. 90 cm x 37 cm x 25 cm. Met een
stevige vulling en kunstlederen bekleding
in rood, geel, groen en zwart.

FLW

88,00 g

Alsof je op een wolk ligt.

Ovaal, kleurrijk lig- of zitkussen
met gemakkelijk te onderhouden bekleding. Moeilijk ontvlambaar, afwasbaar, FCKW-vrij. Maten 120 x 90 x 10 cm

SAGBG2

122,00 g

Kleurrijk, rond relax-kussen
Bloemkussen

met gemakkelijk te onderhouden bekleding. Moeilijk ontvlambaar, afwasbaar, FCKW-vrij. 90 cm Ø, 10 cm dik

Kleur is willekeurig, kan niet bepaald worden

SAGBG1

1 kussen

CKK-A021

13,50 g

Set van 3 kussens

CKK-A023

34,90 g

105,00 g

Kleurrijk, rond relax-kussen
met gemakkelijk te onderhouden bekleding. Moeilijk ontvlambaar, afwasbaar, FCKW-vrij. 50 cm Ø, 7,5 cm dik

BNBUN1

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

42,00 g

Recreatieruimte

De kussens passen zich aan het lichaam
aan, zodat na lange tijd liggen er geen
druk op het lichaam komt.
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Onze zitzakken

Relaxen maar…
Relaxen maar!
Onze zitzakken zijn zo’n

Large
Medium
Banana

beetje de comfortabelste
van de wereld. Elk van onze
4 modellen kan op meerdere
manieren worden gebruikt.
Probeer alles wat u wilt.
Opgedroogd vuil kan afgeborsteld worden.
De vulling bestaat uit kleine
bolletjes die in een binnenhoes
ingenaait zijn.

Alle modellen zijn
verkrijgbaar in de kleuren rood,
blauw, geel en groen. Gelieve de
code van de kleur van uw keuze
op uw bestelling te vermelden.

XXL
Medium
Kleurcode:
BL - Blauw • RO - Rood
GE - Geel • GR - Groen

,
Relaxeet n
dollen!
ni

Chillout-Bag medium
Rond van vorm, diameter ca. 58 cm, hoogte ca. 41 cm.
Ideaal als poef, maar ook als speeltafel voor bordspellen bijvoorbeeld.
De zitzakken zijn zacht, als de kinderen hierop stoeien kan er echt niets gebeuren.
Verkrijgbaar in 4 kleuren. Opgedroogd vuil kan afgeborsteld worden.

6112 ..

69,00 g

Chillout-Bag zithoek
Deze praktische zithoek bestaat uit
4 Chillout-Bags medium (58 x 41 cm) en
één Chillout-Bag large (110 x 35 cm).
Bordspellen, kaartspellen, een boek lezen...
Alles kan op deze anders dan andere
zitgroep. Levering in verschillende
kleuren, willekeurig.
(complete groep)

4661216128

308

369,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Chillout-Bags

Large, Medium en
Banana

Banana

Chillout-Bag Banana
Waarom zijn deze bananen krom?
Zodat je er beter op kunt zitten!
Deze zitzakken in de vorm van een banaan
zijn gewoonweg top. Je kan er lekker op
zitten, liggen, luieren en spelen.
Leverbaar in 4 kleuren.
Maten, B/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm

109,00 g

6104 ..

oeg
n
e
r 2!
g
o
o
En
v
ats

pla

Lekker relaxed leren,

liggen, ontspannen.
Zelfs op de grond geen
probleem!
Opgedroogd vuil kan afgeborsteld worden.

Kleurcode:
BL - Blauw • RO - Rood
GE - Geel • GR - Groen

Chillout-Bag large

Large
…zijn die zo licht en zacht dat er niets mis kan gaan.
Ronde basisvorm, ø ca. 110 cm, hoogte ca. 35 cm. Verkrijgbaar in
4 kleuren. Opgedroogd vuil kan afgeborsteld worden.

6128 ..

109,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Recreatieruimte

Ideaal als poef of speeltafel voor
bordspellen. En wij weten het uit de
praktijk: zelfs als leerlingen op het idee
komen met de zakken te gooien, …
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De grootste

die we hebben!
n,
Relaxe
dollen!

XXL

Deze

gigantische
zitzak, onze
Chillout-Bag XXL,
zal u versteld doen
staan. Zo groot, dat
3 of 4 kinderen op
1 zak passen.

niet

Chillout-Bag XXL
Aan de metalen ogen aan de 4 hoeken
kan zelfs 1 kind de zitzak achter zich aan
trekken. Liggen, zitten en uitrusten op
XXL formaat! De vulling bestaat uit kleine
bolletjes die in een binnenhoes ingenaait
zijn. Verkrijgbaar in 4 kleuren.
Opgedroogd vuil kan afgeborsteld worden.
B/H/L: ca. 145 x 30 x 180 cm

6167..

139,00 g

Opgedroogd vuil
kan afgeborsteld
worden.

Kleurcode:
BL - Blauw • RO - Rood
GE - Geel • GR - Groen

Ondanks de afmetingen van
ca. 145 x 30 x 180 cm is de
Chillout-Bag XXL licht van
gewicht Kinderen kunnen de
XXL gemakkelijk dragen.
310

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Jullie zijn

zoooooo zacht…

Op deze relaxeilanden
en rusthoeken kun je knus
bij elkaar gaan zitten,
uitrusten, lezen of een dutje
doen…
Zelfs de meest actieve
kinderen willen tussendoor
graag hierop vertoeven.
U kunt kiezen uit een
groot aantal verschillen
de vormen, afmetingen
enbekledingen.
U kunt uw droom-eiland
creëren naar uw persoonlijke
smaak en voorkeur!
Zitzak
„Hildegund de Schildpad“
Verkrijgbaar in een grote en een
kleine maat. Gemaakt van wol in de
kleuren rood, blauw, groen en geel,
met een vlokkenvulling.
Diameter ca. 200 cm

SKTH 7

420,00 g

Diameter ca. 125 cm

170,00 g

Zitzak „Robert de Rups“
Lengte: 200 cm, doorsnede: 50 cm
Gemaakt van wol in de kleuren rood,
blauw, groen en geel, met een
vlokkenvulling.

SKTR 5
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

399,00 g

Recreatieruimte

SKTH 8
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Hier kun je zo

heerlijk in ploffen!
rekken systeem
„Parijs“

Veelzijdig rekken systeem „Parijs“

Enkelvoudig rek

Speel- en sportmat

Zoals linksboven op de bovenstaande foto
staat afgebeeld, met 6 diepe schuifladen
in het linker deel en 6 diepe schuifladen in
het rechter deel van het rekken systeem.
Met 2 in hoogte verstelbare legborden in
het middelste deel en 1 verstelbaar legbord
in elk hoog rek.
Maten, B/H: 216 x 143,5 cm,
hoogte van het lage rek: 78,5 cm

zoals rechtsboven op de bovenstaande
foto staat afgebeeld, met 6 diepe schuifladen en 1 verstelbaar legbord in het
bovenste deel van het rek.
Maten, B/H: 72 x 143,5 cm

U bepaalt de kleur, de vorm, het patroon
en de afmeting van uw mat!
Onze schuimrubber matten met anti-slip
oppervlak zijn verkrijgbaar in 2 afmetingen
en in 4 kleuren (rood, groen, blauw, geel),
matdikte 2,5 cm.
Set bestaat uit 2 matdelen.

SSK 3-12

SSK 1H-6

369,00 g

Mat-afmeting: 100 x 100 cm
Set, 2 delen

723,00 g

Op deze kleurrijke zitzakken
in de vorm van dieren, zijn zelfs de meest rusteloze kinderen
kalm. Er is zitplaats genoeg voor meerdere kinderen tegelijk.
Deze zitzakken zijn om te knuffelen!

FM600R
FM600G
FM600B
FM600Y

Rood
Groen
Blauw
Geel

56,00 g
56,00 g
56,00 g
56,00 g

De stoffen zijn onverslijtbaar en lichte vervuiling kan met
een vochtige doek worden verwijderd. Niet afneembaar en
niet wasbaar!

Zitzak „Inky de inktvis“
Doorsnede ongeveer 200 cm.
Met 8 tentakels van elk 75 cm lang.
Gemaakt van katoen, in de kleurencombinatie rood, blauw, groen en geel.
Met een vulling van vacht en
schuimvlokken.

SKTK 4
312

149,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Zitzak „Japie de schildpad“
Afmetingen ongeveer
125 x 87 x 35 cm.
Gemaakt van katoen, in de
kleurencombinatie rood, blauw,
groen en geel. Met een vulling
van schuimvlokken.

SKTH 6

145,00 g

Zitzak
„Elmer de duizendpoot“
Afmetingen ongeveer
125 x 45 x 80 cm.
Gemaakt van katoen, in de
kleurencombinatie rood, geel,
blauw, groen en zwart.
Met een vulling van
schuimvlokken.

139,00 g

Zitzak „Lupo de hond“

Zitzak „Frida het lieveheersbeestje“

Afmetingen ongeveer 125 x 57 x 36 cm. Gemaakt van katoen,
in de kleurencombinatie rood, geel, blauw, groen en zwart.
Met een vulling van schuimvlokken.

Afmetingen ongeveer 100 x 90 x 30 cm.
Gemaakt van katoen, in de kleurencombinatie rood, geel, blauw,
groen en zwart. Met een vulling van schuimvlokken.

SKTL 3

SKTF 2

145,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

135,00 g

Recreatieruimte

SKTE 1
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Van

krokodilkussen…
Al onze kleurrijke zitzakken
in de vorm van dieren, zijn
voorzien van een dubbele
naad voor extra stevigheid
en hebben een zachte vulling.

Deze zitzakken zijn
om te knuffelen!

„Kroko“
de vriendelijke krokodil
Niet gevaarlijk, maar extra zacht.
De meest rusteloze kinderen worden
zelfs rustig!
Maat: 65 x 20 x 190 cm

SKKK-01

# 149,00 g

„Fino“ de liefste dolfijn
Hij ziet er niet alleen zo uit als een echte
dolfijn, hij is ook even groot en gezellig.
Zitplaats genoeg voor meerder kinderen
tegelijk!
Maat: 140 x 30 x 170 cm

SKDF-01

# 139,00 g

„Carolin“ de vlinder
De bont gekleurde vlinder uit superzachte
stof. Een grote vriend voor elk kind, voor
vele uren te relaxen!
Maat: 120 x 15 x 125 cm

SKSC-01

314

# 99,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

…naar reuze

schildpad!

„Hermine“
de kleine grote schildpad
Weinig schildpadden zijn
uitnodigend om op te rusten,
vanwege hun harde schild,
maar op „Hermine“ met haar
superzachte schild verheugd
zich op elk kind!
Maat: 90 x 30 x 135 cm

SKSK-01

# 109,00 g

Al onze kleurrijke
zitzakken in de vorm
van dieren, zijn voorzien van een dubbele
naad voor extra
stevigheid en hebben
een zachte vulling.

Paul de vrolijke worm
De kinderen kunnen zich ertegen vlijen en
ermee spelen. Paul is zo groot, zitplaats genoeg
voor meerder kinderen tegelijk!
Doormeter 35 cm – Lengte 180 cm
Vulling: schuimvlokken, Hoes: gemengde katoen

KE32

98,00 g

„Marie“ het lieveheersbeestje
Gemaakt van katoen in een mooie bonte kleurencombinatie.
Maat: 100 x 30 x 120 cm

SKMM-01

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

# 99,00 g

Recreatieruimte

Deze zitzakken
zijn om te
knuffelen!
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Superzachte

knuffelkussens
Bonte, zachte
knuffelkussens
Mooi gekleurde zachte knuffelkussens, net wat de kleine kinderen
graag hebben! Ideaal voor rust-,
slaap-, knuffel- en voorleesruimte.
Superzachte vulling met schuimvlokken. Apart te verkrijgen of in set!

Bloemkussen
Kleur is willekeurig,
kan niet bepaald worden
1 kussen

CKK-A021

13,50 g

Set van 3 kussens

CKK-A023

34,90 g

Voetbalkussen
Rood-zwart voetbalkussen, diameter 28cm

CKK-RB28

9,90 g
Knuffel kussenset

Voetvormig kussen
In zwart of pink, ca. 40 cm lengte

CKK-FOOTB zwart
CKK-FOOTP pink (zonder afbeelding)
316

12,90 g
12,90 g

Set van klein driehoekig, ster- en maankussen
Kleur is willekeurig, kan niet bepaald worden.

CKK-A07256

19,90 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Knuffelzachte

kleurenpracht!

Knuffeldieren
Zachte dieren om te knuffelen. Ze
passen zich aan iedere vorm aan. De
ideale partner voor vele rustige uurtjes.
1) Gekko Liz
Knuffelgekko in groen

CKK-GEKG

➊

19,80 g

Knuffelgekko in pink

CKK-GEKP

19,80 g

2) Kikkerkoning
Grappige Kikkerkoning

CKK-FROG

➌

12,90 g

➍

3) Olli Olifant
De roze Knuffelolifant

CKK-FANT

12,90 g

➋

4) Knuffelvis Dorian
Bontgekleurde knuffelvis

12,90 g

5) Nijlpaard Nils
Vrolijk blauw nijlpaard

CKK-NIL

12,90 g

6) Lady met lieveheersbeestje
Knuffel lieveheersbeestje

CKK-LADYB

➐

12,90 g

➎

➏

7) Otto octopus
Vrolijk gele octopus

CKK-OCTO

12,90 g

8) Schildpad Schildie
Knuffelzachte kleine schildpad

CKK-TURT

12,90 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

➑

Recreatieruimte

CKK-FISH
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Vrolijk bonte

speelkameraadjes

Leuke schommeldieren met een vulling uit schuimstof en een
hoes uit zacht kunstleder.
Met deze vrolijke zit- en schommeldieren toveren we bij de kinderen blijde gezichtjes.
De kindjes kunnen erop zitten, schommelen of gewoon naast liggen: plezier verzekerd!
Kwetsen is uitgesloten dankzij de afgeronde hoeken!

„Emsi“ de vlezige mier

„Lina“ het nijlpaard

Vlijtig kruipt de mier door de kamer
en draagt een kindje op z’n rug,
vast genoeg op de rug van de mier
zodat afvallen niet kan.
Maat: 82 x 43 x 22 cm

Vrolijk schommel- en zitnijlpaard.
Het goed gezinde nijlpaard tovert een
lach op ieders gezicht.
Maat: ca. 82 x 58 x 28 cm

TW-ANT

TW-HIPPO

55,90 g

55,90 g

„Pingi“ de glijdende pinguïn
Al glijdend op haar buik door het klasje,
neemt 1 of 2 kindjes op haar rug.
Plat liggend op de grond of als zitkussen
maakt men veel plezier met „Pingi“
Maat: ca. 78 x 43 x 22 cm

TW-PENGUI

318

55,90 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Zitten &

ontspannen…

Hippe „Hippo“
Het broertje van „Lina“ kan snel
veranderen van schommelnijlpaard naar
ligbed, dit eenvoudig door het openen
van een ritssluiting.
Maat: ca. 102 x 53 x 24 cm

TW-HIPOP

69,00 g

Door het openen van de ritssluiting verandert hippe „hippo“ in een ligbed!

„Sharki“ de vriendelijke haai

➋

Met het haai-alarm heeft onze vriendelijke grijze haai niets te
maken! Kindjes kunnen zonder gevaar met hem spelen.
Maat: ca. 92 x 40 x 22 cm

TW-SHARK

55,90 g

➌
➊ Zitkussen „Woef“

➋ Zitkussen „Dotty“

➌ Zitkussen „Maunz“

Mooi zitkussen in de vorm van een hondjes Zit lieveheersbeestje, perfect voor in de
gezicht. Maat: ca. 39 x 12 x 43 cm
leeshoek! Maat: ca. 60 x 12 x 43 cm

TW-DOG

17,50 g TW-LADY

Mooi zitkussen in de vorm van een tijger
gezicht. Maat: ca. 39 x 12 x 43 cm

17,50 g TW-TIGER

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

17,50 g

Recreatieruimte

➊
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Fijn

uitrusten
Zacht gevulde dieren
Om te knuffelen en uit te rusten.
Groot genoeg voor 1 kindje.
Leeuwen en tijgers: ze bijten niet!

„Ben“ de knuffeltijger

„Leo“ de knuffelleeuw

Met zijn 120 cm lange
lichaam, superzacht,
ideale knuffelpartner.
Maat: ca. 120 x 25 x 90 cm

De grote knuffelleeuw past op
Rond en zacht, een ideaal
de kindjes tijdens het uitrusten. vriendje om op uit te rusten.
Maat: ca. 120 x 25 x 90 cm
Maat: ca. 120 x 25 x 90 cm

CKT-TIGER

CKT-LION

„Theo“ de knuffelpanda

59,00 g CKT-PANDA

59,00 g

59,00 g

„Penelope“
de knuffelschildpad
Met zijn 120 cm lange
lichaam, superzacht, ideale
knuffelpartner.
Maat: ca. 120 x 25 x 90 cm

CKT-TURTLE

59,00 g

Slechts een klein duwtje is voldoende om onze
mobielen lang te laten bewegen. Door de rustige
en regelmatige heen en weer beweging droom je
langzaam weg in een fantasiewereld. Laat je dus
maar eens verleiden tot dromen en ontspannen.

Mobiel „Beertje de Piloot“
Een groepje van verschillende, met liefde beschilderde dieren,
zijn met het vliegtuig onderweg om de wereld te ontdekken.
Daarbij slaan de vleugels mee. Spanwijdte: 54 cm.

GK128

Mobiel „Jakob de Papegaai“

Mobiel „Sibel de Vlinder“

Mobiel „Jonas“

Jakob neemt de kinderen mee op een
exotische reis in de tropen…
Spanwijdte: 65 cm.

Zo word elk voorgelezen verhaal tot een
levendig avontuur.
Spanwijdte: 33 cm.

Slaap kindje slaap… Kan een knuffelhoek
nog gezelliger worden ingericht?
Afmetingen, L/H: 25 cm x 35 cm

GK454
320

18,00 g

15,00 g 52992

11,50 g RA835

9,50 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

