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Accessoires

Zachte Vloerbedekking 
voor reuze bouwstenen

Verander de 21-delige set reuzenbouw-
stenen in een fantastische zachte bo-
dembedekking met de afmetingen 
150x150x30 cm. Ideaal ook voor een 
ruimtebesparende opberging.

Volley Grote bouwdoos
Deze grote, kleurige schuimstof bouwste-
nen laten de fantasie van de kinderen de 
vrije loop. Door de olifantenhuid laten ze 
zich prima stapelen, werpen of bespelen. 
Alle 9 bouwstenen hebben dezelfde kant-
lengte van 25 cm, zodat oneindig veel 

Reuze Bouwstenen
Met de grote bouwstenen kunnen kinde-
ren zich echt uitleven, creatief spelen of 
aan rollenspelen doen. Door de 30 
cm-rastermaat zijn alle bouwstenen vrij 
met elkaar combineerbaar. Kern van 
schuimstof, bekleding van duurzaam 
weefsel (100 % polyester) in kunstle-
derkwaliteit. Echt belangrijk voor elke 
kleuterspeelzaal, basisschool, alle 
kinderspeelhoeken.
Kleine set 
99 127 9610 10-delige set 296,69 359,—
Grote set 
99 127 9607 21-delige set 577,69 699,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Bouw- en speelblokken

 4 Afwasbaar

 4 Elé-Olifantenhuid
 4 Afwasbaar
 4 Zeer robuust

Reuzen 
Bouwstenen Labyrinth

Bouwen, spelen, stoeien, ruimen. Met de 
verschillende reuzen bouwstenen bouwen 
de kinderen een labyrint of parcours. De 
beklede bouwstenen zijn zo stabiel dat 
meerdere kinderen daarop tegelijkertijd 
kunnen turnen of er onderdoor kruipen. 
Door de schuimstofkern en huidvrien-
delijke bekleding in kunstlederkwaliteit 

 4 Extra stevig
 4 Zeer stabiel
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combinaties mogelijk zijn. Afwasbaar. 
99 204 6509   9-delige set 222,31 269,— 
vanaf 2 per 9-delige set 214,05 259,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.
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(100 % polychloride) zijn de bouwstenen 
volkomen veilig. De rastermaat 60/45/30 
cm zet aan tot fantasierijk bouwen. Com-
bineerbaar met de andere reuzen bouw-
stenen. 
99 128 6205   14-delige set 577,69 699,—
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.
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 4 Met de passende overtrek 
2 | tover je de gigantische 
bouwblokkenset om in een 
zachte vloermat!

120x90x30 cm 
99 129 1517 Stuk 106,61 129,—
150x150x30 cm 
99 129 1504 Stuk 161,16 195,—
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Sport-Thieme Bouwmodule 
“Brug”

De kinderen kunnen erover en eronder. 
Totale lengte: 360 cm.
Kunstleder-oppervlakte, bovenmateriaal 
bekleding: 100% Polychloride.
Set bevat :
•    1 Trap met 5 treden 120x60x60 cm
•    1 Halve cirkel 120x60x30 cm
•    2x U-elementen 60x30x60 cm
•1  Mat 160x60x6 cm
•    1 Grote helling 120x60x60 cm 
Set 40,50 49,— besparen! 
99 206 6211 Set 745,45 902,—

Bewegingsparcours : 
info pag. 338
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 4 Hoogwaardige 
schuimstofblokken

 4 Bouwen, turnen en 
spelen. Alles in én!

 4 Totale lengte : 360 cm
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Softplay

Alle individuele elemen-
ten in onze shop:
sport-thieme.nl
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