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Set
Sport-Thieme 
Reuze Bouwblokken

Zeer lichte, uiterst robuuste blokken van 
onbreekbaar, scheurvast polyethyleen-
schuim. Kleurrijke speelhutten, burchten, 
torens - bouwen met de reusachtige blok-
ken kent geen grenzen. Ook geschikt om 
speelzones af te bakenen. Assortiment 
van kleuren.
Quader, 40x20x10 cm 
99 134 1704 10-delige set 52,02 62,95 
vanaf 3 per 10-delige set 47,89 57,95

Bouw- en speelblokken

Sport-Thieme Reuze 
Bouwstenen Startset

Set bestaat uit: 
•  4 Quaders, 40x20x10 cm
•  2 Platen, 40x20x5 cm
•  2 Kubussen, 20x20x20 cm
•  2 Balken, 80x10x10 cm
•  2 Balken, 80x10x5 cm 
99 262 9908   12-delige set 64,42 77,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking. Gebruiken onder direct toezicht 
van een volwassene.

Kubus

Quader

Plaat

Plaat, 40x20x5 cm 
99 134 1717 10-delige set 33,84 40,95
Kubus, 20x20x20 cm 
99 134 1720 10-delige set 60,29 72,95
Balk, 80x10x10 cm 
99 134 1733 10-delige set 64,42 77,95
Balk, 80x10x5 cm 
99 134 1746 10-delige set 33,84 40,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking. Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

Balk 5 cm 
hoog

Balk 10 cm 
hoog
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Nieuw!  Tukluk Mattenbouw-
sets “Premium”

Tukluk is zowel een gymnastiektoestel, 
een meubelstukje en een bouwset in 1 ge-
heel. Ingenaaide magneten houden de 
kleurrijke driehoeken of vierkanten opti-
maal bij elkaar. Ze kunnen op verschillen-
de manieren worden gecombineerd, wat 
resulteert in een grote verscheidenheid 
aan landschappen, gezellige huisjes of 
gewoon lig- en zitplaatsen. Meerdere mat-
tenbouwsets verhogen de creatieve bouw- 
en speelmogelijkheden. Tukluk is erg po-
pulair bij kinderen vanwege het hoge aan-
moedigingskarakter. Premium-versie: met 
eenvoudige hoes (100% polyester). Diver-
se kleuren.

3 Nieuw!  Tukluk Mattenbouw-
sets “Pro”

Pro-versie: Met wasbare hoes (100% pol-
yurethaan). Ideaal voor kinderopvang en 
school. De sets Uno, Duo en Trio zijn sa-
mengesteld zoals 3|.
Uno 
99 287 2605 7-delige set 387,60 469,—
Duo 
99 287 2618 9-delige set 660,33 799,—
Trio 
99 287 2621 32-delige set 1.907,44 2.308,—

4 

•  “Uno”: 7-delige set bestaande uit 4 klei-
ne vierkanten en 3 kleine driehoeken. 
Randlengte (klein): 50 cm, dikte: 5 cm.

•  “Duo”: 9-delige set bestaande uit 5 
grote driehoeken en 4 kleine driehoe-
ken. Randlengte (groot): 100 cm, dik-
te: 5 cm, randlengte (klein): 50 cm, dik-
te: 5 cm.

•  “Trio”: 32-delige set bestaande uit 10 
grote driehoeken, 14 kleine driehoeken, 
8 kleine vierkanten. Randlengte 
(groot): 100 cm, dikte: 5 cm, rand-
lengte (klein): 50 cm, dikte: 5 cm.

Uno 
99 287 2504 7-delige set 304,13 368,—
Duo 
99 287 2517 9-delige set 508,26 615,—
Trio 
99 287 2520 32-delige set 1.525,62 1.846,—

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Dit speelgoed bevat magneten of magnetische 
onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kun-
nen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden in-
geslikt of ingeademd.

Sets „Uno“:
•           4 kleine vierkanten
•          3 kleine driehoeken

Sets „Duo“:
•        5 grote driehoeken
•       4 kleine driehoeken

Sets „Trio“:
•     10 grote driehoeken
•    14 kleine driehoeken
•   8 kleine vierkanten

Tukluk Mattenbouwset

Verbinding door in-
genaaide magneten

Nieuw!


