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Welkom

Colofon

Welkom
Voorwoord
Beste Klant,
Welkom bij CAPI EDUCATION,

Spelen = Leren.
Bij CAPI EDUCATION ondersteunen wij kinderen bij hun ontwikkeling door hun omgeving te voorzien van
slimme, nieuwe en duurzame spelmaterialen. Zodat zij de sociale, verantwoordelijke en getalenteerde
samenleving van de toekomst kunnen vormen.
Wij onderscheiden ons in veel opzichten van de vertrouwde schoolleveranciers. Door onze intensieve
samenwerking met de schoolleverancier Nexus uit Engeland zijn wij in staat om andere materialen aan
te bieden, die een aanvulling zijn op iedere school of kinderdagverblijf. Vaak alleen exclusief via CAPI
EDUCATION verkrijgbaar.

Prijzen:
De prijzen in onze catalogus zijn geheel vrijblijvend en inclusief
21% BTW. Prijswijzigingen moeten wij ons uitdrukkelijk voorbehouden
zonder voorafgaand bericht.
Levering:
Geschiedt meestal uit voorraad. Wanneer wij een bepaald product niet
op voorraad hebben, dan wordt uw bestelling toch direct verzonden.
Het betreffende product wordt u zo snel mogelijk franco nagezonden.
Verzendkosten:
Orders groter dan €175,00 (incl.btw) worden franco geleverd.
Onder de €175,00 brengen wij een bijdrage van € 8,95 aan vracht- en
administratiekosten in rekening. Bestellingen van meubilair zijn vanaf
€ 500,00 (incl.btw) franco huis, onder dit bedrag wordt er € 50,00
(incl.btw) in rekening gebracht.
Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor
onze bankgegevens verwijzen wij u naar onze website. Ook staan ze
vermeld op onze facturen.
Kwaliteit:
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Hierop is onze collectie
afgestemd. Mochten er ondanks onze scherpe kwaliteitscontrole fouten
of gebreken zijn aan onze producten, garanderen wij dat volledig.
Graag bij uw correspondentie het klant en factuurnummer vermelden.
Uitvoering:
Niets uit deze catalogus mag zonder schriftelijke topestemming
van Capi-Education worden gekopieerd, gereproduceerd of
verveelvoudigd. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Productafbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen mogelijk
afwijken van de werkelijkheid.

Capi education in samenwerking met Nexus Engeland

Verkoopvoorwaarden:
Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
van toepassing. U vindt de volledige tekst van deze algemene
voorwaarden op onze website (www.capi-education.com). Indien u geen
internettoegang heeft, sturen wij u een exemplaar van deze algemene
voorwaarden toe op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Met dit uitgebreid assortiment aan innovatief spel- en ontwikkelingsmateriaal voor het jonge kind (0-12
jaar), richten wij ons dan ook op het primair onderwijs en kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is dat onze
materialen aansluiten op de behoefte van kinderen en dat deze een bijdrage leveren aan hun totale
ontwikkeling.
We ontwerpen en produceren onze eigen CAPI EDUCATION materialen die niet alleen goed van
kwaliteit zijn, maar ook worden geproduceerd met respect voor de omgeving en het milieu. Al deze
producten worden ontwikkeld in samenspraak met pedagogen en zijn uitgebreid getest op veiligheid en
duurzaamheid.
Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren van deze catalogus. Mocht u naar aanleiding hiervan
vragen hebben, komen onze adviseurs graag bij u langs voor een advies of productpresentatie op maat.
Zij denken graag met u mee. Stuur hiervoor een mail naar info@capi-education.com

Met educatieve groet,
Edwin Noorland
Directeur

Inhoud
Jonge kind

Jonge kind

Spel- en Ontwikkelingsmaterialen
Bouw- en constructiemateriaal
en lichttafels
Wereldspelmateriaal
Sensorisch materiaal
Motorische ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Puzzels
Taalontwikkeling
Expressie en rollenspel
Muziekinstrumenten
Zand- en Waterspel
Sport en spel

Reken- en Denkontwikkeling
Rekenvaardigheid
Tijd en planning

Schrijven
Schrijven

Jonge kind
3
4

34
35
50
58
62
68
70
75
80
84
86
91

102
103
112

117
123

Peg2Paper Schrijfconcept

118

Creatief en Expressie

129

Creatief en expressie

130

Rijdend Materiaal

147

Rijdend materiaal binnen
Rijdend materiaal buiten

148
153

Kinderwagens

161

Meubilair
Zitmeubilair
Opklapmeubels
Tafels
Kasten en opbergsystemen
Ontdekkend Leren
Garderobe Systemen
Speellokaal
Speelhuizen en speelwerkverdiepingen
Kinderopvangmeubilair
Speellokaal
Banken

Inrichting Buiten
Inrichting buiten

Index
Bestelkaart

162
163
172
176
181
199
209
213
222
225
237
239

242
243

25 1
256

Jonge kind
Stacking friends

Jonge kind

De stacking friends leren uw kind om verticaal en horizontaal te stapelen.
Zo leert het zo twee fundamenteel verschillende manuele vaardigheden.
Afmeting: h: 16 cm.
BEL18002 16 stuks
€ 23,50

+12

maanden

Funny hippo
Nijlpaard-plezier! Met een spel met een hamer oefenen kinderen hun
motorische vaardigheden. Het rollen van de kogels en het rinkelen van
de belletjes zorgen voor extra stimulatie die het kind vaak zal willen
herhalen.
Inhoud: 1 hamerbank, 3 houten ballen en 1 hamer.
Afmeting: h: 15 cm.
maanden
BEL18003 € 32,50

+12

Plaats voor het opbergen
van de hamer

Triple stacker

Shapy sorter

Blokken stapelen is leuk! Drie vrolijk gekleurde
vormensets om op houten steeltjes te stapelen.
De grote blokken zijn perfect geschikt voor de
kleine kinderhandjes.
Afmeting: h: 7,5 cm.
BEL18001 12 stuks
€ 24,95

+12

maanden

Leren met je handen! Help de vormen te sorteren! Met de verwisselbare sorteerborden is
de shapy sorter ontwikkeld om stapsgewijs te leren sorteren. De shapy sorter stimuleert
vooral de motorische vaardigheden terwijl de basisvormen en kleuren benoemd en
herkend kunnen worden.
Inhoud: 1 frame, 7 sorteerborden en 6 houten blokken.
BEL18005 € 32,50

+12

maanden

Funny four

Happy animals puzzels

Welke vorm heeft het nijlpaard, de leeuw?
Het onderscheiden van vormen is een basisvoorwaarde
voor het begrijpen van de omgeving. De vormen in de juiste
uitsparingen passen maken dit een zintuiglijke ervaring.
BEL18004
€ 19,95

6 vrolijke dierenpuzzels. Ideaal voor de kleine handjes!
Afmeting: Giraf: bxhxd: 9 x 17,5 x 0,5 cm.
BEL18011 € 19,95

+12

maanden

+12

maanden
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Jonge kind
Accordeon egel

Klik klak egel

Forest muziekset

Trommel

Baby piano

Tam Tam

De handige, rubberen handvaten van
de accordeon zijn ideaal. Zo is het
muziekinstrument makkelijk vast te houden
en kan jouw kleintje ze ook nog gebruiken
als bijtring. Met de kralen aan de zijkant
heeft je kindje een extra speelmogelijkheid.
Afmeting: l: 20 cm.
SH303252 € 29,50

Wanneer je aan de vrolijke egel draait, komt
een verborgen spiegel piepen en hoor je
een klik-klak geluid. Ondertussen rammelen
de bolletjes in de buik van de egel vrolijk
in het rond. De rode stekels zijn de ideale
bijtringen voor kleine ukkies!
Afmeting: h: 13 cm.
SH303150 € 19,95

Leuke dierenvriendjes die ook nog eens
muziek maken! De klik-klak bij met flexibele
vleugeltjes, vos de tamboerijn met een
staart om in te bijten en de bij-drum met
rammelende kralen in haar buik. Deze
kleurrijke en vrolijke instrumentjes met
handige handvaten zorgen voor eindeloos
componeer plezier.
Afmeting: Bijtje h: 15 cm.
SH303253
3 stuks
€ 37,50

Kleurrijke en stevige trommel.
Inclusief 2 stokken.
LT0933 € 21,50

Geweldige pianogeluiden komen uit
4 eenvoudig in te drukken toetsen.
LT1546
€ 17,50

Draaiende trommel met licht en geluid die
het ritmegevoel bevordert. Er
zijn twee speelstanden: liedjes of
verschillende drumgeluiden. Batterijen
inbegrepen.
ML97238
€ 29,95

Rock'n roll gitaar

Tamboerijn

Banjolele

2 AA batterijen incl.
Afmeting: lxbxh: 20 x 16 x 6 cm.
MT21000
€ 28,95

Afmeting: lxbxh: 20 x 16 x 4 cm.
MT37000
€ 18 ,50

Stimuleer de muzikale creativiteit van je kleintje
terwijl het de verschillende klanken ontdekt met
deze Banjolele. Drie snaren die je kan stemmen
met de draaiknopjes.
Afmeting: l: 37 cm.
PLN6436
€ 49,95

+6

+6

maanden

maanden

+6

maanden

Regenparels

Ratelplezier

Rammelzoo

Deze regenmaker produceert een mooi
regengeluid als je hem omdraait.
Afmeting: l: 21 cm.
V0545 € 16,50

Elk van deze drie muziekrammelaars maakt
een ander geluidje.
V0542 3 stuks
€ 18,95

Elk van deze drie vrolijke diertjes maakt
een ander geluid: de slak doet klop-klop, de
kever kling-kling en de vis blubt rustig door.
V0593 3 stuks
€ 19,50

+6

maanden

+3

maanden

+6

maanden

+3

maanden

Xylofoon

Dubbele drum

Afmeting: lxbxh: 30 x 18 x 7 cm.
PLN6405
€ 22,50

Deze set bevat 2 verschillende grootten drums met
2 drumstokjes.
Kenmerken: De top is gemaakt van natuurlijk rubber.
Afmeting: lxbxh: 30 x 15 x 6 cm.
PLN6425
€ 39,99

G.

21 cm

+12

maanden

Mijn eerste bandje

Conga band

Baby ritmeset

Deze zesdelige kindermuziekset laat
kinderen kennismaken met verschillende
instrumenten die makkelijk te bespelen zijn.
V0547 6 stuks
€ 39,50

Deze volledig congaset biedt urenlang
muziekplezier voor vele kinderen.
De doorzichtige conga met bijgeleverde
stokjes dient tevens als opbergmogelijkheid
voor de 3 bijgeleverde instrumentjes.
Inclusief begeleidings-CD.
V0773 6 stuks
€ 39,50

Kinderen ontdekken verschillende klanken
met deze zesdelige baby ritmeset.
Een ware muzikale ontdekking.
V0549 6 stuks
€ 35,00

+3
jaar

+18

maanden

Ritme box 2

Groot muziekcentrum

Zet je kindjes creatief, muzikaal aan het
werk met deze leuke ritmeboxen! Kindjes
kunnen erop zitten en erop los drummen.
Afmeting: lxbxh: 23 x 17,5 x 27,5 cm.
PLN6424 € 69,00

Muziekcentrum met 9 instrumenten.
Afmeting: lxbxh: 34 x 34 x 24 cm.
IM22050
€79,99

+3
jaar

+12

maanden
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Jonge kind
Playnest

Bounce bounce baby

Bounce-a-round safari

De playnest is een ring die de baby de nodige steun geeft terwijl hij rust of speelt. Allerlei activiteiten zijn voorzien
om het gevoel, het zicht en het gehoor te stimuleren. De overtrek is machinewasbaar. Totale diameter 100 cm.

Het zitje in deze bouncer kan 360° draaien voor extra veel
speelplezier! De bounceplaat is op 3 hoogtes verstelbaar.
Kenmerken: Zitting is machine wasbaar.
CM60245 € 139,00

Bounce-a-round geeft het kind wel
12 uitdagingen.
Zitje draait 360° voor non-stop plezier.
Kenmerken: Uniek bounce-pad geeft
extra speelplezier.
CM60266
€ 185,00

Playnest-Boerderij

Jungle playgym

VE3643

Speeltapijt met verstelbare speelboog.
Inhoud: Incl. 4 speeltjes en verwijderbare spiegel.
Afmeting: l: 56 cm.
LT641404 € 69,50

€ 59,95

Speeltjes kunnen op verschillende
plaatsen bevestigd worden

+6

maanden

Verwijderbare speelboog

Zitje is makkelijk
te verwijderen
om te wassen.

Activity garden

Swinging Safari-speelmat

Speeltapijt bosvriendjes

Leuke speelzone met meerdere bogen en
activiteiten, houdt de baby's aandacht wanneer
hij begint te grijpen, stampen en rollen.
CM52157 € 145,00

Zachte speelmat met verschillende sensorische flapjes.
De verstelbare speelboog is van verschillende speeltjes
voorzien, alsook van een plaats voorzien om je smartphone
te bevestigen voor een leuk muziekje of bewegende beelden.
Inhoud: Excl. 3 AAA-batterijen.
Afmeting: lxh: 96 x 51 cm.
SH303300 	
€ 159,00

Een kleurrijk activiteitencentrum
dat het jonge kind aanmoedigt om te
ontdekken en te leren in een veilige
omgeving. Dit activiteitencentrum is
opstelbaar in verschillende posities
en bevat activiteiten zoals een
sorteerbrievenbus, een ballenbaan,
een piano, een doorkruipboog en nog
veel meer.
LT3417M € 135 ,00

+6

maanden

Speelboog beer
Deze multifunctionele speelboog kan op maar liefst 6 verschillende
manieren gebruikt worden. De speelmodule kan ook aan een park of
bed bevestigd worden. Raak het hoofd van de beer, de bal of het wieltje
aan om de muziekjes te horen en de lichtjes te zien.
CM91010 € 89,00

8

Freddie de vuurvlieg gym

Draai en ontdek-gym

Deze gym stimuleert het jonge kind in de 3 fases:
ruglig, buiklig en zitten.
Inhoud: Incl. 3 speeltjes.
Afmeting: lxbxh: 78 x 78 x 46 cm.
LC27170 	
€75,00

Zeer revolutionaire speelmat waarop het kind
zelf op ontdekking kan gaan. Het kind ligt op de
buik op het draaiplateau en draait zichzelf naar de
diverse activiteiten. Deze speelmat versterkt het
bovenlichaam, wat nodig is voor de ontwikkeling
van draai-, zit- en kruipbewegingen.
LC2710 € 64,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW

I-gym

5-in-1 babygym

Kleurrijke babygym met 3 speeltjes. Het gymtoestel is een belangrijk
activiteitencentrum, dat het kind dankzij het elektronische paneel met tal
van melodieën, geluids- en lichteffecten bezighoudt. Het biedt 2 speel
houdingen, die hem gedurende de verschillende groeifasen begeleiden.
Kenmerken: mp3-speler aansluiten op de plug-in in de lade aan de
achterkant van het activiteitenpaneel.
CH71163
€ 79,99

Deze kleurrijke gym groeit mee met
kinderen +0 m. tot 3 jaar. Verschillende
opstellingsmogelijkheden. De achter
zijde van het speelbord kan ook als
speeltafel gebruikt worden.
Afmeting: 54 x 54 x 40 cm.
LT1715 € 74,95
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Jonge kind
Playringen

Reuze speelwand

Zachte en veilige babyspeelhoekjes in vrolijke kleuren!

Een stevige speelwand met ludieke activiteiten die
peuters eindeloos boeit.
Deze module kan in twee opstellingen geplaatst worden
waardoor de bewegingen anders uitgevoerd moeten
worden en het kind al zittend of rechtstaand kan spelen.
Afmeting: 55,5 x 45,5 cm.
XN345100
€ 239,00

Kleine playring
Twee halve ringen verbonden met klitteband. Wordt
geleverd zonder mat.
Afmeting: Ø 80 cm, h: 20 cm.
P1001
€ 349,00

+12

maanden

Grote playring met mat
Twee halve ringen verbonden met klitteband en twee
rechte verbindingsstukken van 40 cm. De grote ovale
playring kan dus ook verkleind worden tot een ronde
kleine playring. Mat inbegrepen.
Afmeting: lxbxh: 120 x 80 x 20 cm.
P1002
€ 499,00

Peek-a-boo activiteitenhuisje
Activiteitenwand woud
Tactiele speelwand met allerlei activiteiten.
MB99625 deel 1 lxh: 130,5 x 118 cm
MB99626 deel 2 lxh: 132 x 120 cm

MB99625

MB99626

€ 355,00
€ 335,00

Dit activiteitenhuisje omvat 7 verschillende activiteiten
voor het jonge kind waarbij fijne motoriek gestimuleerd en
geoefend wordt, oog-hand coördinatie en visuele discriminatie.
Inhoud: Incl. 3 geometrische figuren en 2 schijven.
Afmeting: lxbxh: 67 x 40 x 65 cm.
XN375192 € 359,00

+9

maanden

Mat met gras groen
Afmeting: lxbxd: 133 x 50 x 5 cm.
MB101244
Set van 2
€ 175,00

Activiteitenwand de weide
2-delige activiteitenwand om in een hoek
of rechte lijn te plaatsen. Speelwandjes
bevatten allerlei sensorische activiteiten.
Afmeting: 1 deel: lxh: 140 x 118 cm.
MB99630
Per 2
€ 549,00

Activiteitenwand stad
Leuke 2-delige speelwand met verschillende activiteiten.
De 2 delen kunnen in lijn gehangen worden maar ook
afzonderlijk van elkaar.
Afmeting: Deel 1: lxh: 135x119 cm.
Deel 2: lxh: 154x102 cm.
MB100931
€ 649,00

Mat met gras geel
Afmeting: lxbxd: 133 x 50 x 5 cm.
MB101243
Set van 2
€ 175,00

deel 2
deel 1

Hoektapijt de weide
Zeer kwalitatieve speelmat om in hoek
formatie te gebruiken in combinatie met de
speelwanden. Als je ze per 2 legt kunnen ze
ook aan een lange muur dienen.
Afmeting: l: 140 cm.
MB56089
Per stuk
€ 125,00

Activiteitenwand de vijver
Activiteitencentrum groot
Een groot en attractief activiteitencentrum
met diverse mogelijkheden.
Afmeting: lxbxh: 120 x 120 x 60 cm.
IM77150
€ 289,00

2-delige speelwanden met allerlei
sensorische activiteiten.
Afmeting: 1 deel: lxh: 140 x 118 cm.
MB99629
Per 2
€ 549,00

Hoektapijt de vijver
Zeer kwalitatieve speelmat in het thema
vijver.
Afmeting: l: 140 cm.
MB56088
Per stuk
€ 125,00
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Jonge kind
Activiteitenwand kip

Activiteitencentrum vlinder

Octino

Speelwand in de vorm van een kip met
allerlei tactiele verrassingen.
Afmeting: lxh: 97 x 74 cm.
MB99634
€ 229,00

Stevig activiteitencentrum met voor elk
wat wils. De kruipertjes kunnen zich ook
optrekken aan de struiken.
Afmeting: lxbxh: 98 x 88 x 72 cm.
MB99623
€ 449,00

Grote zachte octopus om te ontdekken...
Onderaan elke tentakel zijn er bepaalde
activiteiten te ontdekken: piepdiertjes,
telvingers, knopen, kleursorteren,
vormsorteren,... De Octino neemt je mee op
ontdekkingstocht!
Afmeting: Ø 160 cm.
h: 55 cm.
BEL42042
€ 269,00

Oscar XXL
Ontdek- en doe-krokodil

Ontdek- en doe- vliegtuig

Deze attractieve, vriendelijke krokodil zal elk jong kind
uitdagen met zijn 5 verschillende onderdelen.
Inhoud: 5 stukken.
Afmeting: l: 174,5 cm.
CD76023
€ 299,00

Deze 5 activiteitenwandjes vormen samen een
geweldig attractief vliegtuig met enorm veel
activiteiten.
Afmeting: l: 175 cm.
VG50673
€ 325,00

Ga samen met Oscar op ontdekking! Deze zachte
egel heeft verschillende verwijderbare stekels
met elk een verschillend sensorisch gegeven.
Onderaan zijn buik kan je zijn menu vinden.
Afmeting: lxbxh: 66,5 x 36,5 x 31 cm.
BEL42045
€ 125,00

+1
jaar

+12

maanden

Ballenparcours bloementuin

Ballenparcours boom

Inhoud: 4 bloemen,
2 grascontainers en
4 buizen met bal.
Afmeting: Bloemen:
bxh: 36 x 146 cm.
Grascontainer: bxdxh:
39 x 16,5 x 15 cm.
MB100397
€ 259,00

Inhoud: Boom met grascontainer, 1 tube en 1 bal.
Afmeting: bxh: 87,5 x 132 cm.
MB100391
€ 189,00

Buizen worden dmv velcro aan
het paneel bevestigd

Ontdek- en doe- beer
Leuke speelwand in de vorm van een oranje beer
met heel veel verschillende activiteiten.
Afmeting: lxbxh: 91 x 33 x 4,5 cm.
CD76029
€ 125,00

Balletjes komen in
de grasbak terecht

Ballenparcours
luchtballon

Hippo
Leuk nijlpaard met verschillende activiteiten:
vormenpuzzel, magnetisch doolhof en telraam.
Afmeting: lxhxd: 91 x 32 x 4,5 cm.
NS50470
€ 125,00

Inhoud: Ballon met
opvangzakje,tube en bal.
Afmeting: Ø 66,5 cm.
MB100390
€ 85,00

Olifant

Fairytail spiegel

Leuke olifant met verschillende muzikale
activiteiten.
Afmeting: lxbxh: 91 x 32 x 4,5 cm.
VG50472
€ 125,00

6 leuke houten spiegels met
veiligheidsglas.
Afmeting: lxb: 120 x 60 cm.
A MB036043 Tuin
€ 275,00
B MB036044 Kasteel
€ 275,00
C MB036045 Zoo
€ 275,00
D MB036046 Teddy
€ 275,00
E MB036047 Vuurtoren € 275,00
F MB036048 	Het bos 	 € 275,00
G MB036049 Kabouter € 275,00

Krokodil
Leuke krokodil met verschillende activiteiten.
Afmeting: lxbxh: 91 x 32 x 6 cm.
vg50469
€ 125,00

A.
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Jonge kind
Swing cloud

Swoon bubble swing

Babywipper balance

Deze vouwbare swing met 2 speeltjes heeft een
zitschelp in zachte en comfortabele materialen.
De hoes is tevens verwijderbaar en wasbaar op 30°C.
Inhoud: Excl. 4 LR14-batterijen.
Kenmerken: 3 schommelsnelheden.
Programmeerbare timer. 8 muziekjes.
BM12302 € 125,00

Deze plooibare swing heeft 8 melodieën.
Inhoud: Incl. speelboog met 3 speeltjes.
Kenmerken: 5 wiegsnelheden.
2 ligstanden. Verwijderbare en wasbare overtrek.
BM55011 € 199,00

De Babybjörn babywipper is een makkelijk en comfortabel
stoeltje dat eenvoudig in te klappen is. De anti-slip zorgt
voor een goede grip en zorgt er tevens voor dat de vloer niet
beschadigd wordt. Door de schommelbeweging vermaakt
het kind zich heerlijk en komt het tot rust.
Kenmerken: 3 standen: spelen, rusten, slapen.
Wassen in de wasmachine op 40°C.
Te gebruiken tot 13 kg.
Afmeting: Vloeroppervlak: 39 x 79 cm.
BBBALANCE
€ 189,00

tot

24

maanden

Overtrek in badstof
BBBADST+kleurcode

€ 55,00

Houten speelbeugel
BBTOY € 45,00

Kleur
badstof

Swoon motion

GL

De perfecte combinatie van een rustgevend en leuk schommelstoeltje.
De schommel wordt in werking gezet zodra de baby huilt. Het zitje kan
op 2 manieren wiegen: zijwaarts of van voren naar achteren.
Inhoud: Incl. speelboog (instelbaar in 3 standen).
Kenmerken: Zitje roteert 360°. 5 snelheden van wiegen.
8 natuurgeluiden/liedjes. Zitje is verstelbaar in 3 ligstanden.
Te gebruiken tot 9 kg.
BM55008 € 299,00

Skip Hop multi-level baby relax
Deze relax kan door middel van een draai aan de knop op de gewenste hoogte gezet worden.
Het zitje heeft een verwijderbare en wasbare hoes met een 5-puntsgordeltje.
Inhoud: Excl. 3 C-batterijen.
Kenmerken: Vibratiefunctie. 4 melodieën. Schakelt automatisch uit na
20 min. Incl. verwijderbaar speeltje met spiegel. Voor kindjes tot 10 kg.
Afmeting: Hoogte tot 86,5 cm.
SH304001 € 249,00
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RS

GR

DBL

AN

AZ

OK

FL

GRL

AQ

GS

Rockout

Babyrelax 'flash'

Deze stevige relax is ontworpen om de baby tot rust te brengen met
de mogelijkheid tot wiegen. De relax is in 3 posities verstelbaar. Een
5-punten gordeltje zorgt voor de veiligheid van je baby.
Inhoud: Incl. verwijderbare speelbeugel.
Kenmerken: Klapt helemaal dicht voor transport of opberging. Te
gebruiken tot 9 kg.
Afmeting: lxb: 49,2 x 39,8 cm.
BB30002 € 89,00

Met metalen onderstel, verstelbaar in 3 standen, met afneembare hoes.
Kleur antraciet.
PER100 € 159,00

Originele vervanghoes
Originele vervanghoes voor relax 'Flash'. Kleur blauw.
PER8049 € 89,00

Overtrek in badstof
440 g/m2 voor relax 'Flash'. Kleuren: roze, lichtgroen, geel, wit, licht- en
middenblauw.
HAG9378+kleurcode € 55,00

Plooit heel compact dicht.

Catalogus 2018 - 2019
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Veiligheidsartikelen

Fingeralert

Fingeralert professional

Knellende vingers tussen deuren, kasten, stopcontacten en builen en bulten van tafelhoeken zijn te
voorkomen met deze reeks veiligheidsartikelen in neutrale kleur.

Een prijstechnisch zeer voordelig product.
De brede strip wordt geplaatst over het
opengaande scharnier, de smalle strip aan
de andere zijde.
FA01R Breed, 120 cm hoog 	 € 11,75
FA01L Smal, 120 cm hoog 	 € 8,25
FA02R Breed, 150 cm hoog 	 € 14,75
FA02L Smal, 150 cm hoog 	 € 10,50
FA06R Breed, 180 cm hoog 	 € 17,95
FA06R Breed, 180 cm hoog 	 € 17,95

De Finger Alert Professional is speciaal ontwikkeld
voor buitendeuren en deuren die verder opengaan
dan standaard deuren. Zeer gemakkelijk te
bevestigen met schroefjes of dubbelzijdige
tape. Het is gemaakt van duurzaam en buigzaam
plastic waardoor een lange levensduur wordt
gegarandeerd. Door 2 ingenieuze V-kenmerken
aan de zijde, kan de strip goed klappen opvangen.
Tevens is er een unieke openingsgraad van ruim 22
cm. Geleverd als set met een smalle en brede strip.
Kenmerken: Kleur wit. Andere kleuren en
afmetingen op aanvraag.
Afmeting: Standaard lengte: 180 cm.
FA03
180 cm hoog - Per set
€ 59,95

Draaistopcontactbeveiligers
JIP83671

Set van 5

€ 4,85

Knijpslot
JIP83629

Dubbeldeurslot
Per stuk

€ 6,75

JA10006 Per stuk

€ 7,50

smalle strip

Veiligheidshaakje

Raamsluiter

Dubbele tafelhoekjes transparant

Kenmerken: Voor kastdeurtjes en laden.
JIP83609 Set van 3 € 6,75

Werkt op alle soorten ramen die zowel naar
binnen als naar buiten draaien.
Het raam kan niet verder dan 10 cm open.
JIP83637 Per stuk
€ 6,75

JIP83648 Set van 4

€ 5,99

brede strip

Cornerprotector
Een strip van 100 cm, verkrijgbaar in 5 kleuren. Over
gevaarlijke hoeken aan te brengen met een siliconenlijm (niet
inbegrepen). Binnen en buiten te gebruiken, het polyurethaan
integraalschuim met gesloten huid is bestendig tot 110°C.
Afmeting: 1 m.
BL (Blauw), GL (Geel), GR (Grijs), RD (Rood), WT (Wit).
FA+kleurcode
€ 26,50

Deurstopper
Een simpele stopper die boven op de deur
geplaatst kan worden zodat deze niet kan
dicht slaan.
JIP83651 Set van 2 € 4,95
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Happy fingers
Happy Fingers is een eenvoudige oplossing tegen
vingerbeknelling tussen de deur en de deurkozijn aan
de deurklinkzijde van de deur. Als de Happy Fingers
in een horizontale positie wordt gezet, kan de deur
niet meer dicht. Als de Happy Fingers weer naar de
verticale stand wordt gedraaid, kan de deur weer
gesloten worden.
Kenmerken: Plaats op 160 - 180 cm hoogte.
Aan te brengen met permanente 3M tape.
Milieuvriendelijke EVA-schuim.
Afmeting: lxb: 12 x 10 cm.
FA04
Per stuk
€ 9,75

Koolmonoxidemelder

Rookmelders

Brandpreventie box

Buiten wordt het kouder, binnen gaat
de verwarming weer aan. Maar als een
kachel, geiser of schoorsteen niet goed is
onderhouden, kan er koolmonoxide, een
gevaarlijk gas, vrijkomen. Het gevaar van
koolmonoxide is dat je het gas niet kan
proeven, ruiken of zien. De detector is
gemaakt om koolmonoxide te detecteren.
Het luide signaal alarmeert je op het
moment dat er koolmonoxide vrijkomt.
AL28000 Per stuk
€ 41,50

De rookmelders zijn onderling draadloos
koppelbaar met een verbindingsfrequentie
van 434MHz. Ook als losse, onafhankelijke
rookmelders te gebruiken.
Inhoud: Inclusief 3x 9V Alkaline en 9x 1,5V AA
batterijen, bodemplaat, schroeven en pluggen
voor eenvoudige en snelle montage.
Kenmerken: Tot 60 meter bereik. Alarm bij
één rookmelder geeft ook alarm bij alle andere
rookmelders. Voldoet aan EN 14604. Optische
detector. Waarschuwingssignaal batterijen
vervangen. Luid alarm (>85 dB).
AL33000 Set van 3 € 75,00

Een starters kit op vlak van brandpreventie
met een handig installatieplan.
Inhoud: 3 rookmelders, 1 blusdeken en
1 koolmonoxide melder.
AL010000 € 95,00

Cornerguard

Cornerguard delux pencil

Montageset

De Cornerguard is een transparante strip van
1 meter die binnen op scherpe hoeken van
muren, vensterbanken maar ook tafels etc. kan
worden geplakt. De Cornerguard is schok
dempend, stootvast en schokabsorberend.
Gemakkelijk te bevestigen en schoon te
maken.
Afmeting: 1 m.
CG001 € 6,95

FA07

Bestaat uit 2 dunne zelfklevende metalen
magneetschijven.
AL20002 € 5,75

Alle prijzen zijn inclusief BTW

100 cm hoog € 39,95

Insectenvanger
De insectenvanger lokt
insecten met UV licht en
zuigt deze in het korfje.
Het korfje is eenvoudig te
ledigen en te reinigen.
Inhoud: Incl.
voedingsadaptor met 4
meter lange aansluitsnoer.
Kenmerken: Geschikt
voor continu gebruik.
AL170000 € 39,95
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Anatomisch potje

Opstapje

Multifunctionele bank

Een basispotje met een ideale zitting.
FU (Fuchsia), LI (Limoen), OR (Oranje),
TU (Turkoois), WT (Wit).
RT20022+kleurcode
€ 12,50

Uitstekend kwalitatief kunststof
opstapje met antislip onderaan en een
groot oppervlak voor een veilige opstap.
FU (Fuchsia), LI (Limoen), OR (Oranje),
TU (Turkoois), WT (Wit).
RT20024+kleurcode
€ 13,50

Openklappend bankje met een soft-closing zitvlak. Ideaal voor het opbergen van wc-potjes,
boekentasjes of schoentjes.
Kenmerken: Meubelplaat (d: 18 mm) met een melamine toplaag.
Afmeting: bxdxh: 143,5 x 42 x 42 cm.
MB92739
€ 175,00

Diaper champ

Verzorgingskussen economy

Inhoud: Capaciteit voor ongeveer 75 luiers.
Afmeting: lxbxh: 31,8 x 46,2 x 93,4 cm.
DC0001
€ 155,00

Kenmerken: Enkel leverbaar in blauw.
Afmeting: lxbxh: 73 x 63 x 10 cm.
MB101077
€ 69,95

Reukloos
Doe de luier erin, draai aan de hendel, klaar! Dankzij het
unieke kantelsysteem met speciale afdichtingsringen kan
geen luierluchtje ontsnappen. Door het draaigedeelte van
de emmer af te halen is de DiaperChamp heel makkelijk
schoon te maken.

Voordelig
De DiaperChamp is de enige reukloze luieremmer
waar gewone vuilniszakken in kunnen. Bij de
DiaperChamp heb je dus geen navulcassettes nodig.
Veilig en gebruiksvriendelijk
Veiligheid staat voorop bij DiaperChamp. Doordat
de DiaperChamp met 1 hand te bedienen is, heb je
tijdens het verschonen altijd een hand vrij om je baby
onder controle te houden. Dankzij de praktische
handgreep is de DiaperChamp gemakkelijk te
verplaatsen, verschonen kan daardoor overal
in de ruimte.

Milieu
Door het gebruik van de DiaperChamp kunnen luiers
gemakkelijk gescheiden worden van het overige afval.
Daarnaast gebruikt de DiaperChamp 1 vuilniszak voor
meerdere luiers, hierdoor wordt het plastiek afval zoveel
mogelijk gereduceerd.

Verzorgingskussen in mundial
Verzorgingskussen in mundial, gebogen model, voorzien van een ritssluiting.
Het bovenvlak is naadloos uit één stuk. De overtrek is machinewasbaar op 30°C.
De overtrek is ook afzonderlijk verkrijgbaar.
AR5065M+kleurcode
50 x 65 cm
€ 75,00
AR5073M+kleurcode
50 x 73 cm
€ 79,00

5

JAAR
GARANTIE

Vervanghoes
In mundial voor verzorgingskussen.
AR5010+kleurcode
50 x 65 cm. Voor AR5065M € 55,00
AR5011+kleurcode
50 x 73 cm. Voor AR5073M € 59,00

Luieremmer Plus
De Korbell luieremmer is een hygiënische luierverpakking zonder
verspilling. Hij voorkomt onaangename geurtjes door de driedubbele
hermetische afsluiting en er is een veiligheidsslot zodat kinderen
de emmer niet kunnen openen. Eenvoudig te bedienen dankzij de
voetpedaal.
Inhoud: Capaciteit: 26 liter of 60 newborn pampers.
Afmeting: hxbxd: 55 x 34 × 24 cm.
KORPLUS
€ 49,50

Mundial = ftalaatvrij

BA (banane)

BL (blauw)

CL (clementine)

JA (java)

KI (kiwi)

LI (lilas)

FR (framboos)

GL (geel)

GR (groen)

Navullingen voor luieremmer Plus
HOPLUSTP

Per stuk

€ 29,50
IR (iris)

Nappy wrapper cassettes

RD (rood)

Universele cassettes met unieke meerlaagse antibacteriële folie,
geschikt voor alle leeftijden.
SGGR
Per 3 stuks
€ 27,50

Hydrofielluier
Afmeting: lxb: 115 x 115 cm.
J100+kleurcode Set van 6 	

18

LI (Limoen)
€ 16,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW

TU (Turkoois)

WT (Wit)

Verzorgingskussens in mundial met hoge rand
AR5065H+kleurcode
AR5073H

50x65 cm
50x73 cm

€ 89,00
€ 95,00
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Slaapzakken in micro polar
Deze slaapzakken met rits vooraan in kwalitatieve en zachte micro polar
zijn machinewasbaar op 30°C.

Slaapzak micro polar 70 cm
Zacht en warm microvezel.
Onderhoudsvriendelijk, machinewasbaar
op 30°. Ideaal voor elke temperatuur
gedurende het hele jaar.
Kenmerken: TOG 1.3
AN (Antracite), BL (Blauw), FU (Fuchsia),
GS (Grijs), MT (Mint).
BB621+kleurcode
€ 39,00

0-6

maanden

Slaapzak micro polar 110 cm

Slaapzak Timmy

Zacht en warm microvezel.
Onderhoudsvriendelijk,
machinewasbaar op 30°. Ideaal voor elke
temperatuur gedurende het hele jaar.
AN (Antracite), BL (Blauw), FU (Fuchsia),
GS (Grijs), MT (Mint).
BB623+kleurcode
€ 49,50

Slaapzak in badstof vervaardigd uit bamboevezel. Bamboevezel heeft een hoog
absorptievermogen, een goede luchtdoorlaatbaarheid en is van nature antibacteriologisch.
De bamboe slaapzakjes blijven altijd even zacht. Leverbaar in 10 frisse kleuren in winter - of
zomeruitvoering. De kleine slaapzakken van 70 cm hebben de rits aan de zijkant, de grotere
slaapzakken hebben de rits aan de voorkant.

6-24
maanden

Klein
TMZ07+kleurcode
TMW07+kleurcode

Zomerslaapzak lengte 70 cm 	
Winterslaapzak lengte 70 cm 	

Groot
TMZ91+kleurcode
TMW91+kleurcode

Zomerslaapzak lengte 90/110 cm 	€ 79,50
Winterslaapzak lengte 90/110 cm 	€ 89,50

AN

IN

FU

TU

JA

OK

LI

RD

€ 55,00
€ 72,50

Tetra/inbakerdoeken
Multifunctionele mousseline doek (los
geweven stof) van katoen, licht en luchtig,
luchtregulerend, neutraliseert vochtigheid.
Kenmerken: Onderhoudsvriendelijk,
machinewasbaar 30°, wordt nog zachter na
het wassen.
Afmeting: lxb: 120 x 120 cm.
BB57242 Soft pink Set van 2 € 28,50
BB57276 Soft blue Set van 2 € 28,50

B-wrap

Akoestische wolkjes

Wikkeldeken van 100% katoen met gemakkelijk
sluitingssysteem. Leg de baby's schouders gelijk met de
bovenkant, schuif de beentjes in het benenvak, wikkel
links rond de baby, vervolgens rechts en sluit.
Kenmerken: Velcro sluiting.
Afmeting: S: van 0 tot 4 maanden.
CM175700 Set van 3 € 55,00

Deze wolkjes kunnen zowel gehangen als
verlijmd worden. Helpen bij het reduceren
van geluidsoverlast in hoge ruimtes.
Inhoud: Incl. ophangsysteem.
Kenmerken: Kleur wit.
Afmeting: De set omvat een oppervlak van
2 m² en hebben een dikte van 5 cm.
TRG8590 	Set van 3 € 375,00

Akoestische zon
Inhoud: Incl. ophangsysteem.
Afmeting: Ø 60 cm. d: 5 cm.
TRG8594 	Per stuk € 79,50

20

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Ontdek onze badstof in bamboe

Xl-slabbers met lintjes

Xl-slabbers met drukknop

Baby base 2-in-1

Babyhuidjes zijn erg gevoelig en vragen dan ook de beste
verzorging. Alle Timboo producten zijn vervaardigd
uit bamboevezel. Bamboevezel is milieuvriendelijk en
door zijn zachtheid, groot absorptievermogen en goede
luchtdoorlaatbaarheid bijzonder aangenaam in gebruik.
Onze bamboe wordt gekweekt zonder pesticiden en is
biologisch snel afbreekbaar. Bovendien is bamboevezel van
nature antibacteriologisch.
- absorbeert 60% meer vocht dan katoen
- blijft zacht na vele wasbeurten
- droogt snel
- lusvast geweven
- biologisch afbreekbaar
- milieuvriendelijk
- van nature antibacterieel
Leverbaar in 9 frisse kleuren.

Afmeting: 37 x 50 cm.
TMLIN+kleurcode
Per stuk

Afmeting: 37 x 50 cm.
TMKNOP+kleurcode Per stuk

Het perfecte zitje dat meegroeit met
de baby. Het zachte inzetkussen kan
eenvoudig weggenomen worden zodat er
plaats vrijkomt voor iets grotere baby's.
Kenmerken: Vaatwasbestendig tablet.
3-puntsgordel. Zeer licht.
Te gebruiken tot 22 kg.
FU (Fuchsia), GS (Grijs), TU (Turquoise).
CM6027+kleurcode € 85,00

FU

LI

OR

RO

TU

AN

IN

MT

€ 8,95

€ 11,95

+4

maanden

FU (Fuchsia)

GS (Grijs)

TU (Turquoise)

Speelboog
baby base

OK

Slabber in badstof met drukknop

Slabbetje in spons

Gemaakt in extra zware lusvast geweven badstof: extra
kwaliteit. Sluiting door middel van metalen drukknoppen.
AN (Antraciet), FL (Flamingo), GS (Grijs), LI (Limonade), OK
(Oker), TU (Turkoois), DBL (Donkerblauw), GL (Geel), GR
(Groen), LBL (Lichtblauw), RS (Roze).
HAGKL+kleurcode 	Klein: 27 x 37 cm € 10,50
HAGGR+kleurcode Groot: 37 x 50 cm € 11,75

SAN3140 Groot: 31 x 38 cm € 5,50
SAN2730 Klein: 26 x 32 cm € 3,50

Kralenspeeltje dat de
aandacht van uw kindje
zal trekken.
Kenmerken:
Vaatwasbestendig.
CM60617 € 14,75

Tablet schuift in basis

Verwijderbaar zitkussen

GR
GL

Bumbo

Tafelblad voor bumbo

LBL

In de Bumbo Baby Sitter kunnen kinderen vanaf 3 maanden tot ongeveer 14 maanden zonder
hulp zelf rechtop zitten. De Bumbo is zo ontworpen dat het gewicht van het kind er voor zorgt
dat de baby er niet uit kan klimmen. Gemaakt in aangenaam zacht, afwasbaar kunststof.
Kenmerken: Elke Bumbo is voorzien van een veiligheidsgordeltje.
JA001+kleurcode
€ 74,50

In afwasbaar plastiek.
JA002 € 18,50

RS
GS
AN

TU
OK

FL

DBL

LI

+3

maanden

Lalatz slabber
Deze kunststof XXL slabber is voorzien van een witte stip.
Deze is gemakkelijk voor het kindje om zijn bordje op te zetten.
De Lalatz is een slabber en placemat in 1 artikel.
Kenmerken: Wasbaar op 40°C.
LP60760 € 25,95

Plastic slabber

Slabber waterproof drukknop

Slabber van flexibel plastic voorzien van een opvangbakje.
Kenmerken: Gemakkelijk schoon te maken.
Afmeting: l: 31 cm.
MN85390 Per stuk
€ 4,95

Slabbers met drukknop voorzien van een folie waardoor vocht niet tot
op de kleertjes kan dringen.
Afmeting: 28 x 22 cm.
BB358FRUTI+kleurcode
€ 16,50

FL

FU

MA
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Alle prijzen zijn inclusief BTW

AQ (Aqua)

BL (Blauw)

MT (Munt)

LI (Limoen)

RS (Roze)

Speeltje Bumbo

Activiteitencentrum Bumbo

Bumbo gym

Speeltjes met zuignap.
GI (Giraf), LE (Leeuw), OL (Olifant).
JM10001+kleurcode € 23,50

Dit activiteitencentrum wordt met een
zuignap bevestigd.
JM10004 € 34,50

Dubbelzijdige activiteitengym gemaakt op
de hoogte van de Bumbo. Het speelgedeelte
kan gekanteld worden tot de ideale positie.
JM10005 €69,00

GS

MT

TU

Past perfect op
het tafelblad voor
de Bumbo
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Hoefijzerkussen

Zitbankjes in schuimrubber

Zitkussen voor baby's in mundial.
Afmeting: 60 x 55 cm.
Dikte 14 cm.
BA (Banane), BL (Blauw),
CL (Clementine), FR (Framboos), GL (Geel), GR (Groen),
IR (Iris), JA (Java), KI (Kiwi), LI (Lila), RD (Rood).
HAGHK+kleurcode € 89,00

Nieuwe vrolijke zitbankjes verkrijgbaar in 2 hoogten en 5 frisse
kleurtjes! De zitelementen zijn overtrokken met een ftalaatvrije
gecoate stof die gemakkelijk in onderhoud is en aangenaam aanvoelt.

Alle maatwerk mogelijk!
Bij alle artikelen in mundial zijn alle maten mogelijk en is er keuze uit
11 frisse kleuren. Eigen productie: alle kleurcombinaties mogelijk!
Merk het kwaliteitsverschil: onderhoudsvriendelijk door ritssluiting!
Duurzame en afwasbare stof die tegen een stootje kan!
Densiteit 25kg/m³
Polyethyleenschuim M2

Kleuren Mundial

BL

GL

RD

GR

BA

JA

Hoekzitbank

Zitbank in mundial

Bestaande uit 2 zitbanken met een tip,
voor het maken van een hoekopstelling van 90°.
Gemaakt in mundial, kleuren naar keuze.
Afmeting: Lengte van de achterzijde: 148x148 cm.
Zithoogte 25 cm, zitdiepte: 30 cm. 
HAGZB200+kleurcode
€ 595,00

Afmeting: Zithoogte: 25 cm,
zitdiepte: 30 cm.
Breedte 40 cm
HAGZB40+kleurcode
€ 135,00
Breedte 100 cm
HAGZB100+kleurcode

KI

CL

IR

LI

FR

Zitbank 1 persoon Small

Zitbank 2 personen Small

Hoekzitbank Small

Afmeting: bxdxh: 35 x 44,5 x 42 cm.
Zithoogte: 20 cm.
MB100134+kleurcode
€ 65,00

Afmeting: bxdxh: 65 x 44,5 x 42 cm.
Zithoogte:20 cm.
MB10135+kleurcode
€ 89,00

Afmeting: bxdxh: 51,5 x 44,5 x 42 cm.
Zithoogte: 20 cm. 
MB10133+kleurcode
€ 135,00

Zitbank 1 persoon Medium

Zitbank 2 personen Medium

Hoekzitbank Medium

Afmeting: bxdxh: 40 x 50,5 x 52,5 cm.
Zithoogte: 26 cm.
MB10138+kleurcode
€ 85,00

Afmeting: bxdxh: 75 x 50,5 x 52,5 cm.
Zithoogte: 26 cm.
MB10136+kleurcode
€ 125,00

Afmeting: bxdxh: 58,5 x 50,5 x 52,5 cm.
Zithoogte: 26 cm. 
MB10137+kleurcode
€ 189,00

Zitbank 1 persoon Large

Zitbank 2 personen Large

Hoekzitbank Large

Afmeting: lxbxh: 45 x 56,5 x 63 cm.
Zithoogte 34 cm.
MB10148+kleurcode
€ 119,95

Afmeting: lxbxh: 85 x 56,5 x 63 cm.
Zithoogte: 34 cm.
MB10150+kleurcode
€ 165,00

Afmeting: lxbxh: 65,5 x 56,5 x 63 cm.
Zithoogte: 34 cm.
MB101490+kleurcode € 255,00

€ 239,00

BLL

GL

GRL

OR

RD

Tafeltje voor zitbankjes

MUNDIAL = FTALAATVRIJ!

Handig tafeltje voor in de speelhoek in
combinatie met de foam zeteltjes.
Afmeting: lxbxh: 80 x 40 x 50 cm.
MB10731 € 109,99
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Zitkussen vierkant

Zitkussen in mundial

Zitbalk in mundial

Kleurrijke set vierkante zitkussens.
Inhoud: Paars, blauw, groen, rood en geel.
Afmeting: lxbxh: 30 x 30 x 10 cm.
NS1898 Set van 5
€ 125,00

Afmeting: lxbxh: 40 x 40 x 10 cm.
HAG220C+kleurcode € 65,00

Alle kleurcombinaties mogelijk.
Geef uw kleurkeuze op bij de bestelling.
Afmeting: lxbxh: 120 x 30 x 30 cm.
HAG015 € 149,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Mat met vier kleuren

Mat met 3 eendjes

Zeshoekig zitkussen

Eén zijde in vier levendige kleuren
(standaard geleverd in FR, KI, JA,
IR). De onderzijde is éénkleurig. Alle
kleurcombinaties zijn mogelijk, gelieve uw
keuze op te geven bij bestelling.
Afmeting: lxbxh: 135 x 135 x 3 cm.
HAG135C € 145,00

In mundial.
Afmeting: lxbxh: 200 x 140 x 5 cm.
HAG550
€ 265,00

In wasbare mundial met ritssluiting, gevuld met zachte
brandvertragende isomokorreltjes. Voorzien van
katoenen binnenhoes. Gemaakt in 4 levendige kleuren.
Afmeting: Ø 115 cm, dikte: ± 20 cm.
DA68053
€ 249,00
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Speelmatten in mundial

Zitgolf

Specifieke maat, vorm of kleur nodig? Al onze matten worden
in ons atelier op maat gemaakt.
HAG110C+kleurcode
140 x 140 x 3 cm
€ 159,00
HAG120C+kleurcode
140 x 140 x 5 cm
€ 175,00
HAG130C+kleurcode
200 x 120 x 5 cm
€ 209,00
HAG140C+kleurcode 200 x 175 x 5 cm
€ 319,00
HAG150C+kleurcode
200 x 200 x 3 cm € 309,00
HAG160C+kleurcode
200 x 200 x 5 cm € 355,00
HAG170C+kleurcode
240 x 200 x 3 cm
€ 339,00
HAG180C+kleurcode
240 x 200 x 5 cm € 389,00

Kussens kunnen leuk aan elkaar geschakeld worden tot grotere
zitcombinaties. Om een cirkel te vormen zijn er 8 stukken nodig.
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: 77 x 45 cm, zithoogte 35 cm.
MB10117+kleurcode € 89,00

1 (Geel)

2 (Oranje)

3 (Rood)

4 (Fuchsia)

5 (Lichtgroen)

Alle maatwerk mogelijk!
Neem contact met ons op voor vragen of een offerte.

Korreltapijt
In mundial. Voorzien van ritssluiting en binnenhoes
in katoen, zodat de overtrek in mundial makkelijk
afneembaar is om te wassen op 30°.
Gevuld met zachte brandvertragende isomokorreltjes.
Kies 1 standaard mundial kleur of maak je eigen
kleurcombinatie.
DA6877X+kleurcode
40 x 40 x 20 cm
€ 49,95
DA6878X+kleurcode 100 x 40 x 40 cm
€ 115,00
DA6879X+kleurcode 100 x 100 x 40 cm
€ 189,00
DA6800X+kleurcode 200 x 100 x 40 cm
€ 349,00

Eigen productie:
alle kleurcombinaties mogelijk!

6 (Groen)

7 (Licht blauw)

8 (Blauw)

Zitzak
In mundial met binnenhoes. Gevuld met zachte brandvertragende isomokorreltjes.
BA (Banane), BL (Blauw), CL (Clementine),
FR (Framboos), GL (Geel), GR (Groen), IR (Iris), JA (Java), KI (Kiwi), LI (Lila), RD
(Rood).
HAG10+kleurcode
Afm. 110 x 90 cm
€185,00

CAPI
BUDGET

Zitzak kleutermodel
HAG11+kleurcode

€159,00

Afm. 86 x 70 cm

Extra vulling - microkorrels
Zak van 5 kg, ongeveer 0,5 m³. Brandvertragend.
KEM92 € 79,00

King bags

Zitzak economy

De king bags zijn zitzakken gevuld met isomokorreltjes die eerst in een binnenhoes zitten en vervolgens in
een waterresistente, UV-bestendige en wasbare hoes. Deze zitkussen kunnen dus zowel binnen als buiten
gebruikt worden. De buitenhoes is tevens brandvertragend en machine-wasbaar.

Zachte comfortabele zitzak. Super
leuk in combinatie met het Bambino
meubilair.
Kenmerken: ftalaatvrij.
Afmeting: 90x77 cm. 
MB1011+kleurcode
€ 109,00

Afmeting: lxb: 110 x 70 cm.
01 (Eend), 02 (Poes), 03
(Lieveheersbeestje), 04 (Luchtballon),
05 (Uil), 06 (Vogel).
HK10001+kleurcode € 179,00
KING BAG L
Afmeting: lxb: 140 x 110 cm.
01 (Eend), 02 (Poes), 03
(Lieveheersbeestje), 04 (Luchtballon),
05 (Uil), 06 (Vogel).
HK10002+kleurcode € 209,00

0
(Rood)

01

02

03

1
(Groen)

2
(Oranje)

4
(Licht blauw)

3
(Roos)

5
(Geel)

6
(Blauw)

7
(Paars)

Sensorische zitzakken

Zitzak economy S

Jumbo zitkussen met elk verschillende
sensorische details. Piepende neuzen,
pluchen vleugels, knisperende oren,...
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: Ø 80 cm, hoogte: 60 cm.
Gewicht: 4 kg.
HO (Hond), KA (Kat), KO (Koe), KU (Kuiken),
MS (Muis), SC (Schaap).
MB10124+kleurcode € 199,00

Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: Ø 40 cm. h: 60 cm.
GL (Geel), GR (Groen), OR (Oranje), RD (Rood).
MB10140+kleurcode € 59,00

GL
(Geel)

04
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Alle prijzen zijn inclusief BTW

05

06

GR
(Groen)

CAPI
BUDGET

OR
(Oranje)
RD
(Rood)
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Jonge kind
Dieren zitpoef

Zitkussen dieren

Leuke poefjes in de vorm van dieren.
Voorzien van een wasbare hoes in katoen.
Afmeting: Ø 35 cm. H: 30 cm.
MB101231 Zebra
€75,00
MB101234 Schaap
€ 75,00
MB101232 Lieveheersbeestje € 75,00
MB101236 Kat
€ 75,00
MB101230 Hond
€ 75,00

Leuke 2-delige zitkussens overtrokken met een
afwasbare vinylhoes.
Afmeting: lxbxh: 50 x 30 x 26 cm.
MB1014901
Koe € 85,00
MB1014902
Kat
€ 85,00
MB1014903
Muis € 85,00
MB1014904 Kip
€ 85,00
MB1014905
Hond € 85,00
MB1014906
Leeuw € 85,00
MB1014907
Draak € 85,00
MB1014908
Lieveheersbeestje € 85,00

Zitkussen
MB101088 Aap

€ 75,00

Sensorische zitzak konijn
Grappige zitzak met allerlei sensorische onderdelen. De zitzak is
overtrokken met een afwasbare ftalaatvrije stof.
Afmeting: lxb: 95 x 75 cm.
NS21090 € 119,00
Sensorische zitzak hond
NS21080 € 119,00

3-delige muizenmat

3-delige kuikenmat

3-delige egelmat

Katoenen speelmatten

Afmeting: lxb: 197,5 x 114 cm.
MB101259 € 198,00

Afmeting: lxb: 197,5 x 114 cm.
MB101251 € 198,00

Afmeting: lxb: 197,5 x 114 cm.
MB101261 € 198,00

Deze katoenen matten zijn machinewasbaar op 30°C.
De kinderen voelen zich helemaal geborgen op deze
leuke dierenwereldmatten.

Speelmat soft vogel

Speelmat soft poes

Speelmat soft bloem

Afmeting: lxbxh: 195 x 173 x 2 cm.
Lengte is inclusief de poten. Rol: h: 20 cm.
MB101222 € 245,00

Afmeting: Ø 120 cm.
h: 15 cm.
MB101219 € 159,00

Afmeting: Ø 150 cm.
h: 17 cm.
MB101218 € 235,00

Back to nature knuffelmatten
4 superleuke, extra zachte matjes voorzien van
telkens een andere tactiele verrassing.
Kenmerken: Machinewasbaar op 30°C.
Afmeting: lxbxh: 107 x 60 x 4 cm.
KT12000 Set van 4 € 199,00

In een handige opbergzak

28

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Jonge kind
Speelkrokodil

Speelslak

Toddler terras

Toddler baby corner

Kleurrijke krokodil die als speelelement of als zitje gebruikt kan worden.
De rug kan er afgenomen worden en heeft zachte stippen.
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: lxbxh: 125 x 28 x 26 cm.
MB101312 € 179,00

Kleurrijke slak die als speelelement of als zitje gebruikt kan worden.
Het huisje kan er afgenomen worden en in de horentjes zit krinkelfolie.
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: lxbxh: 107 x 28 x 38 cm.
MB101313 € 179,00

4-delig, bestaande uit een kubus, rechte- en golvende glijbaan en
hoekmatje. Onderaan met antislip en velcrohechting.
Afmeting: lxbxh: 120 x 120 x 30 cm.
HAG705102
€ 475,00

4-delig, bestaande uit een kubus, schuine glijbaan en twee kwartcirkels.
Onderaan met antislip en velcrohechting.
Afmeting: lxbxh: 195 x 150 x 45 cm.
HAG300400
€ 815,00
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Kleuren Mundial

BL

GL

RD

GR

BA

JA

KI

CL

IR

LI

FR

Kruipzone budget

Kruipzone Tuin

Babyfitness

Baby kruipzone

Leuke en budget vriendelijke kruipzone.
Inhoud: 1 trapeze (6-24 cm hoog), 1 trap, 1 lage (6 cm) en 1 hoge blok (12 cm).
Kenmerken: Ftalaatvrij. Blokken zijn voorzien van velcro zodat ze mooi
aansluiten.
Afmeting: lxbxh: 96 x 96 x 24 cm.
MB700454
4 stuks
€ 249,00

Verschillende elementen verbonden met velcro vormen samen een
uitdagend parcours. De elementen zijn combineerbaar met het baby
kruipparcours MB101237.
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: lxbxh: 170 x 170 x 20 cm.
HA101316 € 595,00

Extra grote fitnessruimte voor baby's.
Afmeting: lxbxh: 165 x 147 x 25 cm. 
AB21001375
€ 695,00

Set van 9 speelblokken en matten, verbonden met velcro
om één geheel te vormen.
Afmeting: lxbxh: 120 x 120 x 40 cm.
P1042 € 625,00
Eigen productie:
alle kleurcombinaties mogelijk!

CAPI
BUDGET

Ook hier is alle maatwerk mogelijk!!
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Kruipparcours baby

Zitkussens boon

Set van 8 blokken om een parcours voor de kruipers te maken.
Kenmerken: Ftalaatvrij.
Afmeting: lxbxh: 360 x 180 x 30 cm.
MB101237 €595,00

Boonvormige zitkussens in
5 verschillende kleuren en 5 verschillende
hoogten.
Afmeting: lxb: 36,5 x 48 cm. H: 14 - 42 cm.
NS19700 Set van 5 € 299,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Set Alik

Kruippark

Set van 5 grote mousse blokken voorzien van velcro.
Inhoud: Incl groene kwart cirkel.
Afmeting: Glijbaan: lxbxh: 105 x 55 x 55 cm.
MB101124 € 325,00

Verschillende elementen verbonden met velcro vormen samen een
'zachte' speelzone. Ideaal in de rustige zones.
Kenmerken: Enkel in fris groen. Ftalaatvrij.
Afmeting: lxbxh: 205 x 150 x 30 cm. 
MB101317 € 695,00
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Jonge kind
Boekenkar

Foam Blokkenset Klein

Complete boekenar met boekenbak, foam
poefjes en verrijdbare opbergbakken.
17-09715 Boekenkar compleet € 359,00

Leuke foam blokken set, bestaande uit
8 elementen in verschillende kleuren en
afmetingen Laat de kinderen zelf lekker
bouwen of creëer hiermee een vrolijke
zithoek.
17-02664 Foam blokkenset klein € 499,00

Grote foam dobbelsteen met insteekhoes

Baby Foam module

Grote dobbelsteen met insteekhoes. Hiermee kun je je
eigen dobbelstenen creëren. Worden per stuk geleverd.
Afmeting:30x30cm
17-09750 Grote foam dobbelsteen met insteekhoes
€ 59,00

Leuke set om de kleintjes te laten kruipen. Afmeting: 140x140x20cm
17-06302 Baby foam module
€ 459,00

Emotiepoefjes
Zes poefjes om kinderen speels om te leren gaan met
emoties. De emotie poefjes zijn gemaakt van stevig foam
overtrokken met sterk kunstleer.
Doorsnede 30 cm en hoogte 8 cm
17-08601 Emotiepoefjes
€ 125,00

Mega Blokkenset
Grote set mega blokken voor in de speelhal. Compleet met opberghoes
17-0630 Mega blokkenset
€849,00

Foam Cirkel (6 delig)
Vrolijke zit cirkel van Capi Education. Lekker luieren op op de foam cirkel. De 6 grote
cirkeldelen zijn voorzien van klittenband en kunnen met elkaar verbonden worden tot
een cirkel of los gebruikt worden als poefjes! Gemaakt van stevige foam blokken met
Kunstleer.
17-02110 Foam cirkel (6 delig) € 499,00

32

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Speeldieren
Leuke speeldieren gemaakt van foam. Lengte 50 cm en hoogte 24 cm.
17-01449 Speelleeuw € 99,00
17-01450 Speelgiraffe € 99,00
17-01451 Speelbeer € 99,00
17-01452 Speelkikker € 99,00
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Spel- en
Ontwikkelingsmaterialen
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Alle prijzen zijn inclusief BTW

Bouw- en
constructiemateriaal
en lichttafels

Haagse set 10 cm in 3 kisten

Haagse set 7,5 cm in 5 kisten

Set van 80 beuken blokken in de basismaat 10x10x10 cm. Deze set wordt
geleverd in 3 kisten, waarvan één met zwenkwielen. De bovenste kist
wordt afgesloten met een deksel.
Inhoud: 16 bouwstenen, 16 kubussen, 8 halve kubussen diagonaal,
8 halve bouwstenen diagonaal, 12 palen, 12 tegels, 8 kwart kubussen.
V311	per stuk € 495,00

Set van 192 beuken blokken in de basismaat 7,5x7,5x7,5 cm. De blokken
worden compleet geleverd in 5 kisten, waarvan één met zwenkwielen. De
bovenste kist wordt afgesloten met een deksel. Inhoud: 48 kubussen, 24
bouwstenen, 48 halve kubussen diagonaal, 48 kwart kubussen en 24 tegels.
V312
per stuk € 595,00
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Bouw- en constructiemateriaal
Haagse set 10 cm
Deze set bestaat uit 156 eerste klas beuken
blokken in de basismaat 10x10x10 cm.
Inhoud 36 kubussen, 36 bouwstenen, 24 halve
kubussen, 12 palen, 24 kwart kubussen, 24 tegels.
V306 per stuk € 549,00

MagSnaps
MagSnaps magnetisch vormen kunnen gemakkelijk aan elkaar geklikt worden dmv magneetjes die
in de vormen verwerkt zitten. Hierdoor kunnen jonge kinderen eenvoudig 2D en 3D figuren in elkaar
zetten. Doordat de delen transparant zijn kun je er prachtige kleurschakeringen van maken. Een set
bestaat uit maar liefst 100 delen en wordt geleverd in een mooie kartonnen opbergdoos.
E70004 MagSnaps – 100 delen, per stuk € 169,00

MAG N E

TISCH !

Opbergkast voor Haagse set 10 cm
Mooie kast met 6 vakken voor het opbergen van
de complete Haagse set 10 cm. Gemaakt van
berkenmultiplex. Formaat 100x80x24 cm.
350
per stuk € 450,00

Hexie Snaps

Reuze tel- en sorteerspel

Hexie Snaps is leuk constructie materiaal voor de
allerjongste en bestaat uit 92 kunststof delen.
De set wordt geleverd in mooie kunststof
opbergdoos en bevat 20 eenvoudige
voorbeeldkaarten.
E70002 Hexie Snaps – 92 delig, per stuk €59,95

Deze uitgebreide tel- en sorteerset bestaat uit maar liefst 454
delen. 36 voertuigen , 36 kevers en insecten, 36 fruitelementen,
36 boerderijdieren, 36 dinosaurussen, 250 doorzichtige fishes,
6 sorteerschalen, 3 sorteercirkels, 1 transparante telschijf en 1
transparante kleurenschijf, 6 activiteiten kaarten en 6 grote pincetten.
Alles wordt geleverd in kunstof opbergdoos met vakverdeling.
E907040 Reuze tel en sorteerspel – 454 delig, per stuk € 125,00

voor
geschikt
lige lessen
engels-ta

Bouw je eigen sprookje
Mooie houten set waarmee je je eigen sprookje kunt bouwen. Met de
huisjes kunnen allerlei thema’s gebouwd worden. De figuren horen bij
ieder huisje afzonderlijk. Set bestaat uit 38 delen.
670000 Bouw je sprookje
€ 99,95

Maxi moduul bouwstenen

Magnetisch kralenbord
Met de meegeleverde magnetische pen trek
je 1 voor 1 de balletjes van het magnetische
bord omhoog die vervolgens blijven plakken.
Hierdoor kun je de figuren op de meegeleverde
voorbeeldkaarten namaken. Goed voor de fijne
motoriek.
DT0001 Per stuk
€ 69,75
H!
ETISC
		
Per 2 stuks € 119,50
MAG N
Per 3 stuks € 165,00
Per 4 stuks € 199,00
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Met deze grote kunststof stenen kunnen zowel peuters als kleuters grote,
stevige bouwwerken maken. Afmeting van de stenen:
• 8-nops steen: 12,5 × 6,25 cm, hoogte 11 cm;
• 4-nops steen: 6,25 × 6,25 cm, hoogte 11 cm.
Een basisset bestaat uit 100 stenen in de kleuren geel, wit, rood, groen en
blauw, waarvan 80 x 8-nops stenen en 20 x 4-nops stenen. Een Aanvulset
bestaat uit 50 stenen in de kleuren geel, wit, rood, groen en blauw,
waarvan 40 x 8-nops stenen en 10 x 4-nops stenen.
210.2461 Maxi moduulset bouwstenen basisset – 100 delig
€ 159,00
210.2462 Mazi moduulset bouwstenen aanvulset – 50 delig
€ 89,00
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Bouw- en constructiemateriaal
Lego Duplo Boerderijset

Lego Duplo Dierentuinset

Lego Duplo Rekentrein

Alles om een boerderij te bouwen is in deze 150-delige
set aanwezig. Daarnaast zijn er leuke speelelementen
aanwezig zoals een tractor, hekken, gereedschap
en heel veel dieren. Wordt geleverd in een kunststof
opbergbox. Voor kinderen vanaf 2 jaar.
310.9217 Lego duplo boerderijset
€ 159,00

De set bevat 24 duplo dieren. De totale set bestaat uit
104 dellen. Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar
310.4512 € 89,50

De LEGO® Education rekentrein is een spannende en fantasierijke
manier voor kleuters om intuïtief te werken met de vroege
wiskunde terwijl ze enorm veel plezier
hebben. De cijfers, bagage en accessoires
moedigen kinderen aan om de rol te
spelen van verschillende functies.
Kerndoelen:
• Eenvoudig optellen en aftrekken
• Probleem oplossen
• Rollenspel
301.4580 € 108,50

Lego Duplo De Stad
Een verzameling van 223 elementen om de
omgeving van het jonge kind vorm te geven
in stadslandschappen. Inclusief speciale
elementen zoals ramen, gedecoreerde
stenen, molens en figuren. Voor kinderen
vanaf 1,5 jaar.
310.9230 Lego Duplo De Stad
€ 139,95

Lego Duplo bouwstenenset
De set bestaat uit:
• 160 LEGO® Education Duplo stenen in een verscheidenheid aan
spannende kleuren
• 6 dubbelzijdige bouwkaarten voor steun en inspiratie
• Een activiteitenkaart met inspirerende lesideeën
• Online video’s bieden nog meer boeiende activiteit ideeën
310.4519 € 75,00

38

Lego Duplo dienstverleners
Set van 20 figuren. De set nodigt kinderen uit in hun fantasiewereld
de verschillende karakters een eigen stem te geven.
310.4510 € 65,00

Lego bouwstenen Soft
(84-delig)
Reuze bouwstenen gemaakt van
zachte kunststof. Voor kinderen
vanaf 2 jaar.
310.4503 € 625,00

Set van 16 figuren van
mensen uit de gehele wereld.
310.4511 € 59,99

Duplo Bouwplaten

Lego bouwplaten

Set van 2 grote duplo bouwplaten
310.9071 € 45,00

De set bestaat uit 2 groene platen en 1 blauwe plaat
van 25x25 cm en 1 grijze plaat van 38x38 cm
310.9286 € 45,00

Lego Duplo Experimenteren met buizen

Opbergtas met koord

Kinderen vinden het heerlijk om uit te zoeken hoe dingen werken.
Deze 147-delige set helpt hen op weg hun ideeën te verkennen en te
ontdekken. Constructies moeten gepland, gebouwd en getest worden.
Daarbij worden ze op weg geholpen door een setje opdrachtkaarten.
Voor kinderen vanaf 2 jaar.
310.9076 € 135,00

Alles in 1 klap opgeruimd met deze handige opbergtassen.
Door de koorden die aan de tassen zitten trek je alles zo
samen en dus dicht. 1-2-3 opgeruimd staat netjes…..
Materiaal 100% polyester, doorsnede ongeveer 150 cm.
Verkrijgbaar in blauw, rood en groen.
EP100-003
Opbergtas blauw
€ 36,50
EP100-012
Opbergtas groen
€ 36,50
EP100-011
Opbergtas rood
€ 36,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Lego Duplo
Wereldmensen-set

Catalogus 2018 - 2019

39

Bouw- en constructiemateriaal
PowerClix Frames (74-delig)

PowerClix constructie voertuigen

Deze mooie en uitgebreide set bevat 8 verschillende geometrische vormen voor het bouwen van
2D en 3D bouwwerken. De vormen zijn eenvoudig te combineren met powerclix solids en powerclix
organics.
GC9201 PowerClix Frames- 74 delig
€ 135,00

Een Award winnende set van magnetische constructie
voertuigen. Bouw je eigen loader, bulldozer of kiepwagen of
combineer deze tot je eigen creatie. Makkelijk te combineren
met alle andere Powerclix bouwmaterialen. Met de
meegeleverde handleiding kunnen er 3 verschillende (van
makkelijk tot moeilijke) voertuigen worden samengesteld.
GC9460 Powerclix constructie voertuigen € 69,50

MAG N E

TISCH !

ETIS
MAG N

PowerClix Solids (70-delig)

Bouw je eigen constructie auto

Deze mooie en uitgebreide set bevat 6 verschillende geometrische vormen voor het bouwen van 2D
en 3D bouwwerken. De vormen zijn eenvoudig te combineren met powerclix frames en powerclix
organics.
GC9422 PowerClix Solids- 70 delig
€ 135,00

Leuke en leerzame set bestaande uit 13 onderdelen. Er zijn 3 basis
units en 2 x 5 bouw-elementen waarmee je verschillende constructievoertuigen kunt samenstellen d.m.v. magnetische elementen. Verpakt in
kunststof opbergbak met deksel.
E70006 Bouw je eigen constructie-voertuig € 95,00

MAG N E

ETIS
MAG N

PowerClix Organics (74-delig)
Deze mooie en uitgebreide set bevat 8 verschillende geometrische vormen voor het
bouwen van 2D en 3D bouwwerken. De vormen zijn eenvoudig te combineren met
powerclix solids en powerclix frames.
GC9432 PowerClix Organics- 74 delig
€135,00

CH !

TISCH !

Grippies
Het STEM (Science, Tecnology, Engineering and Math) bouwconcept bij
uitstek voor de allerkleinste. Grippies combineert tactiele waarneming,
magnetische bouwen en is een introductie van de basis principes van
bouwkunde en geometrie. Grippies levert een veilige en frustratie vrije
sets voor het bouwen van 2D en 3D magnetische bouwwerkjes. Er zijn
4 verschillende sets en hebben "soft touch" tactiele materialen op de
verschillende elementen. Deze Award winnende constructiematerialen
zijn een aanvulling op iedere groep en geschikt voor kinderen vanaf .
G8312 Grippies Bouwers 30-delig € 65,00
G8316 Grippies Ramen 24-delig
€ 65,00
G8318 Grippies "Links" 24-delig
€ 65,00
G8320 Grippies Bogen 30-delig
€ 65,00

MAG N E
MAG N E

TISCH !

G8312

Alle prijzen zijn inclusief BTW

G8316

TISCH !

G8318

40

CH !

G8320
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Bouw- en constructiemateriaal
Block Mates

Gewichten cylinders

Bouw je eigen dierenwereld. Met deze basisset houten blokken maak je in een handomdraai
je eigen dierenwereld. Er zijn 3 verschillende dierensets: boerderijdieren, dinosaurussen
en safari. De kunststof elementen verbind je met de houten blokken waardoor er gebouwd
wordt maar ook het fantasiepel wordt geprikkeld.
G7600 Block Mates- houten blokkenset (5 stuks)
€ 19,95
G7601 Block Mates- dierenset boerderij (5 stuks)
€ 29,95
G7602 Block Mates- dierenset dinosaurussen (5 stuks) € 29,95
G7603 Block Mates- dierenset safari (5 stuks)
€ 29,95

Set van 12 gewichten-cylinders. Zoek de 2 die hetzelfde gewicht hebben
en controleer d.m.v de kleurstippen (zelfcontole) aan de onderzijde van
ieder cylinder. Wordt geleverd inclusief houten standaard.
G5085 Gewichten cylinders € 47,50

G7603

Vormen sorteerplank
Mooie vormen sorteerplank met stevige rubberen grip. Iedere
vorm heeft ook een matchende kleurcode met het houten bord.
Stimuleert kleur-en vormwaarneming en fijne motoriek.
G6742 Vormen sorteerplank € 49,95

G7602

G7601
G7600
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Peekaboo Sleutelkastjes

Mix and Match

Mooie set van 6 houten doosjes waarin grote houten vormen zitten. Door de
transparante vensters in het doosje kun je de vormen zien zitten. Kun jij het deurtje
open krijgen en de vormen eruit halen? Bestaat uit 6 dozen op een houten standaard.
G5058 Peekaboe sleutelkastjes € 95,00

Met deze vormenplank combineer je bouwen,
combineren van wat in elkaar past en
kleurherkenning in één.
G6735 Mix and Match € 39,95

Peekaboo Geluidskastjes

Vormenplank Groot - Klein

Leuke set van 12 geluidskastjes met kunststof
hengsel. Schud met de kastjes en hoor welk
geluid er in verborgen zit. Zoek er nu 2 die
hetzelfde geluid maken.
G5084 Peekaboo geluidskastjes € 47,50

Leuke vormenplank waarmee je kunt bouwen en
spelenderwijs de vormen en kleuren herkent.
G6737 Vormenplank groot-klein € 47,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Bouw- en constructiemateriaal
Treinset Groot

Fruit stapelen

Prachtige treinset gemaakt van beukenhout. Makkelijk te verbinden met de
meegeleverde groene " connectors". Met de meegeleverde auto's en poppetjes
kun je tevens leuke rekenoefeningen doen. De set bestaat uit maar liefst 83
onderdelen en heeft 2 wagentjes en 3 poppetjes.
G2100R + G2101B Treinset groot
€ 175,00
G2310P 	Losse poppetjes, 5 klein en 3 groot
met rekentekens +, x, - etc. (8 stuks)
€ 19,95
G2320C

Losse wagentjes voor poppetjes (8 stuks)

Met deze houten set bouw je je eigen
fruit. Door de verschillende tactiele
elementen en vormen leren kinderen
spelenderwijs tellen/sorteren en
vormen te herkennen. Vanaf 2 jaar.
G6732 Fruit stapelen € 28,50

€ 19,95

Rupsjes stapelen
Met deze houten set creëer je volgens de
opdrachtkaarten je eigen rupsjes. Door de verschillende
tactiele elementen en vormen leren kinderen
spelenderwijs tellen/sorteren en vormen te herkennen.
Vanaf 2 jaar.
G6732 Rupsjes stapelen
€ 37,50

Transformer Cars
Een mooie set van 6 constructie auto’s die je
helemaal uit elkaar kunt halen en weer opnieuw
kunt opbouwen. Gemaakt van beukenhout en
verpakt in kartonnen doos.
E81400 Transformer Cars € 129,00

Mega voertuigen van Block Science.
Voertuigen zijn gemaakt van solide beukenhout
en hebben allemaal een afmeting van ongeveer
38x14x22 cm. Super degelijk werkvoertuigen
gemaakt om jonge kinderen te leren over deze
simpele machines.
G7530
G7531
G7532
G7533
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Grote Cement truck
Grote Kiepwagen
Grote takelwagen
Truck met sloopkogel

€ 99,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 99,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

G7530

G7531

G7532

G7533

Happy Architect Original
Met deze set bouw je heel eenvoudig je eigen dorp of stad.
Fantastische elementen waarmee ook zomaar een kasteel of
burcht kan worden nagebouwd. De elementen zijn gemaakt
van 9 mm berken multiplex en worden geleverd in een stevige
kartonnen opbergdoos.
760000 Happy Architect – 28 delig, per stuk € 99,00
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Bouw- en constructiemateriaal
Regenboogblokken (met gekleurde kristallen)

Kapla | Schoolset klein | Kist met 280 plankjes
Kleine schoolset ‘Kabouterplankjes’ van massief grenenhout,
formaat 12 x 2,4 x 0,8 cm (l x b x h). Met deze plankjes bouw je de
mooiste constructies in iedere schoolruimte. Kapla bevordert de
concentratie, gevoel voor evenwicht, creativiteit. Wordt geleverd in
verrijdbare kist met deksel.
Inhoud:
280 plankjes en een voorbeeldenboekje.
Formaat kist: 25 x 25 x 35 cm (l x b x h).
8003 Kapla schoolset klein in kist, per stuk € 89,95

Set van vier halfronden en vier rechthoekige regenbookblokken.
Gemaakt van hardhoutern frame met doorzichtige vensters.
G3012 € 39,95

Kapla | Schoolset groot | Kist met 1000 plankjes
Grote schoolset ‘Kabouterplankjes’ van massief grenenhout, formaat 12 x 2,4 x 0,8 cm
(l x b x h). Met deze plankjes bouw je de mooiste constructies in iedere schoolruimte.
Kapla bevordert de concentratie, gevoel voor evenwicht en creativiteit. Wordt geleverd in
verrijdbare kist met deksel.
Inhoud:
1000 plankjes en voorbeeldenboekje.
Formaat kist: 39 x 39 x 40 cm (l x b x h)
8005 Kapla schoolset in kist, per stuk € 249,00
8005S Kapla Schoolset inclusief 4 opdrachtboeken van € 309,00 voor € 275,00

Kapla | losse opdrachtenboeken
8012
8014
8016
8018

Opdrachtenboek “dieren”, per stuk 	
Opdrachtenboek “voor gevorderden”, per stuk 	
Opdrachtenboek ‘eenvoudige bouwwerken’, per stuk 	
Opdrachtenboek “vrolijk en eenvoudige dieren”, per stuk

Regenboogblokken (met zand)
Leuke aanvulling tov de standaard regenboogblokken. Deze frames zijn gevuld
met water en geven hierdoor een super leuk effect. 4 halfronde vormen en
4 rechthoekige vormen.
G3014 € 39,95

Regenboogblokken (met water)
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Leuke aanvulling tov de standaard regenboogblokken. Deze frames zijn
gevuld met water en geven hierdoor een super leuk effect. 4 halfronde
vormen en 4 rechthoekige vormen.
G3013 € 39,95

Kapla | TomTect (420 delig)
TomTect is bouwmateriaal van de makers van Kapla
waarmee het ruimtelijk inzicht wordt bevorderd. De
houten bouwplankjes (de helft van een kapla plankje)
worden door middel van kunstof klemmen aan elkaar
vastgemaakt.
Inhoud:
120 plankjes, 300 verbindingselementen.
Formaat kist: 40 x 17 x 7,5 cm (l x b x h).
8040 Kapla TomTect 420 delig, per set € 69,50
8041
Kapla TomTect 1000 delig, per set € 135,00

Spiegelblokken
Set van 10 stuks in kartonnen doos. Gemaakt van
hardhouten frame met ronde hoeken.
GC3017 € 39,95

46

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Catalogus 2018 - 2019

47

Bouw- en constructiemateriaal en lichttafels
Bogen en Tunnels

LED tablet

Mooie houten set van verschillende bogen waarmee
de mooiste bouwwerken kunnen worden gemaakt.
Set bestaat uit 2 tunnels en 8 bogen (10 onderdelen).
G6230 Bogen en tunnels
€ 79,50

Met deze LED activiteiten tablet kun je de mooiste creaties
uitlichten. Met een hardhouten beuken lijst zeer compact
en eenvoudig te installeren. Gewoon de stekker in het
stopcontact steken en aanzetten is alles wat er nodig is
om deze lichttafel te laten functioneren. Perfect voor
kleurontdekkingen en zeer goed te gebruiken met onze
Regenboogblokken, PowerClix of Interlox producten.
Afmeting: 48x38x2cm
G16836INT
LED Tablet
€ 159,00

Lichttafel
Wordt ongemonteerd geleverd. Inclusief nieuwste LED-technologie,
energiebesparend en veilig. Het vlakke lichtpaneel (55 x 55 cm)
heeft een beukenhouten frame van 22 mm dik. Het tafelblad is 75 x
75 cm. Met een afstandbediening kunnen schaduweffecten worden
gecreeërd en de dimbaarheid worden geregeld. Hoge poten dienen
los te worden bijbesteld.
EP110-193 Lichttafel wit		
€ 475,00
EP110-193 Lichttafel gekleurd		
€ 575,00
EP110-193 Losse potenset voor lichttafel wit
of gekleurd (hoogte 60-88 cm) € 99,00

Bouwblokken Karton

Leuke set van 20 grote kartonnen
bouwstenen. Afmeting: 15x30x7cm.
De bouwblokken zijn licht van gewicht
waardoor zelfs de kleinste kinderen hier
mee kunnen bouwen. Kleuren: blauw,
rood, groen en oranje.
EP120-397
€ 55,00

Lichtraam

Interlox

Met dit tafelmodel lichtraam voorzien van speciaal glas kunnen mooie aquarel-tekeningen worden
gemaakt. Het raam kan door 2 kinderen gelijktijdig worden beschilderd. In de massief houten voet
is een LED lichtlijst geïntegreerd waarmee 15 andere kleuren en 4 kleurwissels mogelijk zijn. Door
de verschillende kleuren komen de tekeningen telkens anders tot zijn recht. Om schoon te maken
kan het glazen raam uit de houten standaard worden gehaald. De hoeken van het glazen raam
zijn afgerond en dus niet scherp. Inclusief afstandsbediening en en gebruiksaanwijzing. 14,4 Watt
(stekker met trafo). Afmeting: 55,7x46,7x4,5 cm. Gewicht 4 KG
EP110-298
Lichtraam
€ 259,00
EP110-298T Losse tas voor lichtraam
€ 89,00

Transparant constructiemateriaal die prima in elkaar passen. Iedere set bestaat
uit 96 delen en er is een vierkante en ronde uitvoering. Heel leuk materiaal te
gebruiken bij onze lichttafels of tablets.
G16835 Interlox vierkant (96-delig) € 29,95
G16834 Interlox rond (96-delig)
€ 29,95
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Wereldspelmateriaal
Multiculturele mensfiguren
Deze prachtige uitgebreide set van maar liefst 42 houten mensfiguren zijn dubbelzijdig gelakt en
met de hand gemaakt. De set bestaat uit verschillende nationaliteiten, beroepen en leeftijden.
760415 Multiculturele mensfiguren – 42 delig, per set € 119,95

Wereldspelmateriaal
en Sensorisch
materiaal
Sporen in het zand

Een mooie standaard waaraan een pendule is
gemonteerd. Door de pendule te bewegen ontstaan
de mooiste figuren in het zand. Erg rustgevend en
inspirerend voor kinderen. Set bestaat uit houten
frame(124 cm hoog), metalen pendule, ijzeren schaal,
zand en handleiding.
EP110191/2
Sporen in het zand
€ 145,00

Automobiel
Jaargetijdenboom
Jaargetijden boom 110 cm. hoog, Ø 80 cm. Met deze boom zijn verschillende
thema’s mogelijk: voorjaar, Pasen, herfst of naar eigen fantasie. Beide delen
worden eenvoudig in elkaar geschoven tot 1 geheel. Op dezelfde manier kan de
boom ook weer plaatsbesparend opgeborgen worden.
Materiaal: 12 mm. dik multiplex berken.
EP110-164 € 199,00

Leuke en originele speelruimte om in te klimmen, aan het stuur te
draaien, versnellingen veranderen…
Kenmerken: In gevernist en rood gelakt hout.
Afmeting: lxb: 113 x 74 cm. Zithoogte van de bankjes 25 cm.
Samenstelling: Ongemonteerd geleverd met montage handleiding.
TV3547 € 449,00
Stuur

+2
jaar

Achteruitkijkspiegel
Draaiknop
Versnellingspook
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Wereldspelmateriaal
Kunststof voertuigen mini

Kunststof groente, fruit en biscuits

Een volle emmer met maar liefst 30 ijzersterke voertuigen
van ongeveer 7 cm. Onder andere auto’s in diverse modellen,
aanhangers, vliegtuigen, helikopters en tractoren.
301.1194 Kunststof voertuigen mini - 30 delig
€ 47,50

Diverse levensechte sets groente en fruit voor het rollenspel
309.2182 Fruitset A: 2 appels, 2 peren, 2 sinaasappelen, 2 mandarijnen en 2 bananen
309.2261 Fruitset B: Halve sinaasappel, appel, peer, citroen en een schijfje ananas,
meloen en watermeloen.
€ 22,50
309.2180
309.2181
309.2239
309.2269
309.2238

€ 26,50

€ 27,50
€ 13,50
€ 23,50

Groenteset A: Met mais, wortel en ui en knoflook
Groenteset B: Met paprika, tomaat en komkommer
Groenteset C: Met sla, bloemkool, tomaat, groen kool en paprika
Chocolade biscuits
€ 23,50
Boodschappenmandjes (per 4 stuks) € 24,75

309.2238

309.2239
309.2180

309.2181

309.2269

309.2261

Kunststof voertuigen mini en midi
Een volle emmer met 30 voertuigen variërend van ongeveer 7 tot 17 cm.
Onder andere graafwagens, vrachtwagens met kiepbak, diverse locomotieven
met wagons, boten en heel veel auto’s in allerlei soorten en maten.
301.1195 Kunststof voertuigen mini en midi - 30 delig € 109,00

309.2182

Kassa met bel
Een houten kassa met grote druktoetsen,
lade en een echte kassarol. Als je de lade
opent rinkelt er een bel alsof het een
echte kassa is. Met de ratel aan de zijkant
kan er telkens een ander bedrag worden
weergegeven. Formaat 20x24x20 cm
2401
Per stuk € 59,50

Dieren

Weegschaal hout

301.1930 Boerderijdieren (6-delig)
301.1925 Dierentuindieren (6-delig)
301.1920 Zeedieren (6-delig)
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€ 9,50
€ 12,50
€ 9,50

Prachtige solide balans/weegschaal.
Wordt geleverd met stalen
schaaltjes en 4 houten gewichten.
Formaat 43x14x32 cm
2410
Per stuk € 49,50
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Wereldspelmateriaal
Kasteel glijbaan

Capi Wandpaneel Racewagen

Capi Wandpaneel Vliegtuig

Klim, glij, kruip,...Heel veel pret met dit stevige glijbaan kasteeltje!
Kenmerken: Berken multiplex.
Afmeting: lxbxh: 147 x 55 x 75 cm. Platform hoogte: 44 cm. Glijbaan l: 91 cm.
HA107615 € 925,00

Mooi wandpaneel om aan de muur te bevestigen. Heeft een echt stuur,
versnellingspook en draaiknoppen. De snelheidsmeters zijn geprint op
het hout en maken dit wandpaneel tot een “echte” racewagen. Gemaakt
van berken multiplex. Formaat 45x26 cm, wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal.
001800
Per stuk € 69,95

Dit wandpaneel maakt van ieder kind een echte piloot. De meters op
het dashbord zijn op het hout geprint. Gemaakt van berken multiplex.
Formaat 45 x 26 cm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
001808 Per stuk € 69,95
001809 Set van racewagen en vliegtuig € 129,95

Garage met lift
Stevige houten garage met een echte lift. De auto’s kunnen op twee verdiepingen
geplaatst worden. Wordt gemonteerd geleverd. Formaat: 55x34x25 cm
290
Per stuk € 99,00

Capi Stuurkolom Tafelmodel
Leuk stuur met versnellingspook sleutel, draaiknopjes en geprinte snelheidsmeters.
Makkelijk op te bergen en staat dus niet in de weg. Formaat 45x26x12 cm
001801 Per stuk € 89,50

Garage Groot XL
Supergrote garage waar je met meerdere kinderen tegelijk aan kunt spelen. Volop speelmogelijkheden:
parkeerstroken, tankstation, parkeerlift en garagedeur.
Formaat 77x45x25 cm	
285
Per stuk € 159,95

Capi Stuurkolom
Afmeting: B40xD40xH45cm
444
Capi Stuurkolom € 125,00
Accessoires:
VD1495 Gebogen stoeltje naturel
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Wereldspelmateriaal
Boerderij Groot XXL

Boerderij

Kasteel

Grote boerderij met 4 stallen waar meerdere dieren tegelijk in passen. Geen
scharnierende daken maar met een vast dak, zodat er naar hartenlust gespeeld kan
worden. Via de vaste trap kun je naar de zolder om de hooibalen op te bergen. De zolder
is voorzien van 2 ramen en een balkluik. Door de grote afmeting 75x30x45 cm kunnen
er meerdere kinderen tegelijk met deze boerderij spelen.
7503
Per stuk € 119,00

Deze solide boerderij is gemaakt van berkenmultiplex
en heeft een schuifdeur en 2 ramen in de gevel.
Een scharnierend dak, waarmee er een ruime
verplaatsbare zolder tevoorschijn komt.
Formaat 52x27x30 cm.
760
Per stuk € 89,00

Dit mooie en grote ridderkasteel stimuleert de fantasie van ieder kind. De ophaalbrug
en het grote hek kunnen los van elkaar bediend worden zodat er toegang is tot de grote
binnenplaats.Alle elementen zijn los, zodat je het op elke willekeurige manier kunt
opzetten. Bestaat uit 2 kleine torens, 2 grote torens met dak, een ophaalbrug met hek en
3 muren. Formaat: 54x54x39 cm
0200 Per stuk € 149,00

Pakhuis Amsterdam

Boot

Dit pakhuis heeft 6 dubbele luikjes welke allemaal open kunnen.
Bovendien is dit pakhuis voorzien van een hijsmechanisme, waarmee
op elke verdieping pakjes gelost kunnen worden. Dit pakhuis is tevens
voorzien van een grote bodemplaat waardoor kantelen voorkomen
wordt. Erwten zakjes t.b.v. van het hijsmechanisme
zijn los verkrijgbaar.
Formaat 77x40x61 cm
per stuk € 129,00

Onmiddellijk inschepen want we vertrekken!
We beleven dolle avonturen met onze kleurrijke boot.
Kenmerken: Gemaakt van meubelplaat 18 mm,
kleurloos gevernist en blauw en oranje gelakt.
Afmeting: lxbxh: 156 x 78 x 95 cm (zonder mast of 135 cm met mast).
Samenstelling: De uitrusting is volledig: 2 roerwielen, een gedrukt
kompas, een anker, 1 koffer met lade, 1 loopbrug, 2 patrijspoorten
waarvan 1 voorzien van plexiglas, 1 mast met hijsbare vlag.
TT3546 € 699,00

1900
1901
1902
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Sensorisch materiaal
Activiteitenauto

Mini-actibaby

De auto heeft een stuur dat draait, versnellingen en een
toeter waar je zo mee op vakantie kan! De auto is aan
alle zijden voorzien van sensorische activiteiten die alle
zintuigen prikkelen. Wanneer je geen zin hebt om op
ontdekkingstocht te gaan, kan je gewoon plaats nemen
vooraan op het bankje en je rustig laten voeren...
Afmeting: lxbxh: 109 x 74 x 67 cm.
MB100927 € 675,00

Een eerste actibaby die het stappen en kruipen van het jonge kind stimuleert in een veilige omgeving.
Inhoud: 1 parcours, 1 activiteiten podium, 3 groene matten (100 x 50 x 4 cm) en 2 blauwe matten (150 x 100 x 4 cm).
Kenmerken: De 2 modules kunnen aan elkaar bevestigd worden. Deze reeks meubeltjes is gemaakt van hout uit
verantwoord beheerde bossen. Berken multiplex van 22 mm dik.
Afmeting: Inclusief matten: lxbxh: 400 x 150 x 83 cm.
Max hoogte parcours: 24 cm.
Max hoogte activiteiten podium: 16 cm.
XN373231 € 1.995,00
Berken multiplex van 22 mm dik

Maak een centrale opstelling
lxb 250 x 250 cm.
Diagonaal: 290 cm

Matten golf
Set van 2 matten met een gegolfde afwerking. Past perfect in de vrije ruimte rond de mini-actibaby.
Afmeting: Samen lxbxd: 140 x 140 x 5 cm.
XN372861 Set van 2 € 269,00

Activiteitenslak
Kleurrijke activiteiten doorkruipslak voor de aller
kleinsten. Met deze slak krijg je heel de groep
nieuwsgierig en actief. Meerdere kindjes kunnen zich
amuseren aan deze slak, kiekeboe langs de zijkant,
rijgbollen langs de andere kant, leuke blaadjes om
onder te kruipen en nog veel meer.
Inhoud: Inclusief mat.
Afmeting: lxbxh: 140 x 52 x 75 cm.
Mat: 47 x 188 x 5 cm.
MB100926
€ 649,00

Speelboot
Een mooie boot voorzien van trapje en glijbaan
met onderweg verschillende activiteiten. Zo kan je
bovenaan grote houten kralen verschuiven over een
baar, op de trom trommelen, draaien aan een wiel, de
klok juist zetten,... en nog veel meer.
Kenmerken: Rubberhout.
Afmeting: lxbxh: 189x51x72 cm.
IM77160 € 449,00

Accessoires van de actibaby ook
compatibel met actibaby mini (pg 145).

Parcours

Activiteiten podium

3 treden om de top te bereiken om dan via
een zachte glijbaan naar beneden te glijden.
Zacht oranje panelen met veel openingen
om aan vast te grijpen of door te piepen.
Afmeting: lxbxh: 108 x 108 x 83 cm.
Hoogste vloertje: 24 cm.
Treden: dxh: 29 x 8 cm.
XN373216 € 759,00

2 treden leiden tot een speelbak waar
eventueel ballen in kunnen, een overstapje,
een doorkruipvenster en een overstapje.
Inhoud: Incl. groen matje (100 x 50 cm).
Afmeting: lxbh: 108 x 108 x 79 cm.
Speelbak: lxbxh: 100 x 50 x 16 cm.
Openingen:Ø 6 en 8 cm.
XN373217 € 739,00
Diverse hoogteverschillen om
het evenwicht te verbeteren.

Veel piepgaatjes maken de
mini-actibaby nog spannender!
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Sensorisch materiaal
Sensorische regenboog snoezelhut

De hut is voorzien
van verschillende
sensorische applicaties

Deze leuke snoezelgrot is voorzien van vele sensorische onderdelen.
De doorkruipboog heeft een textielpartij bovenaan voorzien van
piepers, belletjes en kraakfolie. De boog zelf heeft 6 tactiele schijven.
In het dak zitten 2 ronde bolraampjes. Het dak is tevens voorzien van
een opening om andere sensorische materialen binnenin te gebruiken
die een elektrische voeding nodig hebben zoals een fibre optics of
lampjes,...
Inhoud: Incl. alle accessoires en mat.
Kenmerken: Te plaatsen in een hoek.
Afmeting: lxdxh: 190 x 79 x 74,5 cm.
hoogte regenboog: 40 cm.
MB100396L Links € 975,00
MB100396R Rechts € 975,00

Quadro - speelhoek met spiegel
Speelhoek bestaand uit een lage kast met spiegel en
zachte matrassen. Kinderen kunnen zichzelf tijdens het
spelen bekijken.
Inhoud: Incl. met vinyl overtrokken matrassen.
Kenmerken: Gelamineerde spaanplaat in esdoornkleur
met een dikte van 18 mm.
Afmeting: Kast: lxbxh: 116,6 x 41,5 x 49,4 cm.
MB092197 € 395,0 0
Bakken afzonderlijk verkrijgbaar

Kiekeboe!

Krokodil
Sensorische krokodil voorzien van een zitbankje vooraan
en 2 zachte matjes voor aan de zijkanten.
Afmeting: lxbxh: 173 x 54 x 48 cm. Zithoogte: 26 cm.
MB99621 € 485,00

Doorkruipboog
Opening in dak voor
het binnen brengen van
fibre-optics of andere
sensorische apparaten

Schijven met
verschillende texturen

Doorgang met
sensorische linten

Bolle raampjes geven een
extra leuk piep-effect

Snoezelhut

Sensorische kip

Deze kleurrijke snoezelhut mag zeker niet
ontbreken in de speel- of snoezelzaal. Er is in de
hut plaats genoeg voor zeker 6 kindjes. De hut
heeft achteraan een mooi bloemvormig raam.
Inhoud: Houten constructie met decoratieve
stoffen en mat voor in de hut.
Afmeting: lxbxh: 163 x 145 x 121,5 cm.
MB100930
€ 549,00

Leuke sensorische kip met vooraan een zitplaats.
Afmeting: lxbxh: 97 x 54 x 74 cm. Zithoogte: 28 cm.
MB99622 € 425,00

Ingang met gordijntjes
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Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Geometrische figuren rijgen
Set van 3 geometrische vormen waarmee allerlei
rijg-oefeningen kunnen worden gemaakt.
G6801 Geometrische rijgvormen € 47,50

Fruit Rijgen
Capi Volg de Nummers

Mooie set voor het oefenen van de fijne motoriek. Set bestaat uit 16 x rijgfruit
en 2 lange veters met houten rups en 10 activiteiten kaarten.
G6803 Fruit rijgen € 39,95

Een leuk en eenvoudig rijgspel met elastische veters.
Door het klipje aan het uiteinde van de veter blijft
het hangen in het gaatje van het rijgbord.
De set bevat 6 transparante plastic opdrachtkaarten
en 8 elastische rijgveters. Wordt verpakt in leuke
kunststof opbergkoffer.
001799 Capi Volg de Nummers, per stuk € 19,95

62

Houten Loep

Vierkant plezier

Houten loep gemaakt van berken multiplex en afgeronde
hoeken. vergroot tot 3 maal de waarde. Het vergrootglas
is gemaakt van onbreekbaar acryl. Afmeting:
22x29x28cm. Vanaf 3 jaar
G120-332 € 99,00

Ontdek hoe je met deze vormen de vierkanten
op heel veel verschillende manieren kunt
samenstellen. Voor 2 tot 4 kinderen vanaf 4
jaar.
Inhoud:
• 1 kartonnen doos
• 16 voorbeeldkaarten (15 × 7 cm)
• 168 kunststof vormen (6 vormen in 6 kleuren)
• 4 kunststof inlegbordjes elk met 2 cirkels
2992026 € 49,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Motorische ontwikkeling
Reuze insteekbord
Voelmatten
Met deze 10 delige set heb je 5 grote voelmatten voor op de grond en 5 kleine voelmatten
voor in de hand. Wanneer je met een blinddoek eerst een matje selecteert en de structuur
probeert de ontdekken, ga je daarna op de grond met blote voeten hetzelfde matje erbij
zoeken. Set bestaat uit 5 grote en 5 kleine sillicoon matten, 1 zakje. Doorsnee: ø8 cm/35cm
EP110-307 € 65,00

Voordat kinderen leren schrijven is het belangrijk dat ze een juiste
pengreep aanleren. Met dit reuze insteekbord voorzien van 100
insteekparels leren de kinderen spelenderwijs de juiste vingergrip.
Voor het vasthouden en het induwen van de parels in het bord
moeten kinderen hun kracht doceren. Dit oefent de juiste vinger- en
handspieren. Door de kracht die gebruikt wordt, zijn kinderen zich ook
meer bewust van hun vingerhouding (pengreep).
Ze leren patronen naleggen met de meegeleverde voorbeeldkaarten.
Lijnen en vormen leiden tot letters en cijfers.
Hierdoor wordt tevens de oog- en handcoördinatie gestimuleerd.
Ook het overpakken van links naar rechts is hierin een belangrijk
element.
De insteekparels zijn stapelbaar en kunnen daardoor als telmateriaal
worden gebruikt.
TIP: de patronen op het bord kunnen op papier worden nagetekend.
Zeer geschikt voor oudere kinderen die nog steeds problemen hebben
met een juiste pengreep.

Capi Schrijfpatronenset
Met 20 verschillende schrijfpatronen op gelamineerde kunststof kaarten wordt de
schrijfmotoriek geoefend. Met behulp van de meegeleverde whiteboard stift, driekantig voor
betere grip, kunnen de voorbeeldkaarten worden bewerkt. De voorbeeldkaarten hebben
verschillende gradaties van moeilijkheid. De set wordt tevens geleverd met een makkelijk
schoonmaakdoekje en zit verpakt in een handige kunststof koffer.
001702 Capi Schrijfpatronenset €39,95

Kaart 1-11 oefent het richtingsgevoel en de positie in de ruimte.
Verticaal, horizontaal en diagonaal. Elke lijn heeft zijn eigen kleur.
Kaart 12-24 oefent de basisvormen. Vierkanten, rechthoeken en
driehoeken.
Opdrachtkaarten gratis te downloaden via www.capi-education.com

4

Inhoud:
- basis bord 40 x 40 cm
- Voorbeeldkaarten 24 x 25 cm
- 100 insteekparels in 10 kleuren
- A4 met instructie
907015 Reuze insteekbord, per stuk

www.nexus-euro.co.uk
Peg Boards 3.indd 4

18/02/2014 07:21
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€ 79,00
11
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Schommelboot
Deze schommelboot is een multifunctioneel stuk speelgoed. Hierin kun je liggend lekker
wiegen en doezelen. Rechtop staand is het te gebruiken als toonbank waarmee alles wat
een toonbank heeft nagespeeld kan worden. Winkel, kapsalon, eettentje, receptie etc.
Indien de schommelboot op zijn kop gezet wordt kun je het als tunnel, hut, glijbaantje of
klimbrug gebruiken. Formaat 110x62x50 cm.
DEK340 Per stuk € 249,00
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Insteekborden los
Deze insteekborden zijn een afgeleide van het reuze insteekbord.
Hiermee kunnen 4 kinderen tegelijkertijd oefenen. Samen kunnen deze
insteekborden worden gekoppeld tot 1 groot insteekbord. Elk setje
bestaat uit een los bord van 20x20 cm en 25 losse insteekparels. Deze
bevorderen de pengreep. De insteekparels kunnen ook gestapeld worden,
zodat ze fungeren als telmateriaal of om te seriëren.
907025 Insteekborden los (set van 4 stuks) € 69,50
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Motorische ontwikkeling
Rijgborden Zwart

Rijbordenset zwart rond

Deze set van 4 rijgborden is gelijk aan de 907001 maar hebben
fluorescerende veters voor een spannend effect. Alle rijgborden zijn
koppelbaar, zodat er één groot rijgbord van kan worden gemaakt.
907006 Rijgbordenset zwart, per set €54,95
907007 Extra veters fluorescerend (20 stuks), per stuk €11,95
907004 Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95

Deze set rijgborden is rond en bestaat uit 4 kwartdelen. Hierdoor kunnen
de kinderen leuke voorbeelden rijgen en deze opdelen in 4 stukjes.
907020 Rijgbordenset zwart rond, per set € 45,00
907007 Extra veters fluorescerend (20 stuks), per set € 11,95
907004 Extra rijgpennen (12 stuks), per set € 8,95

Rijgborden zijn
kopppelbaar

Rijgbordenset wit rond
Rijgborden zijn
kopppelbaar

Deze set rijgborden is rond en bestaat uit 4 kwartdelen.
Hierdoor kunnen de kinderen leuke voorbeelden rijgen en
deze opdelen in 4 stukjes.
907010 Rijgbordenset wit rond, per set € 45,00
907005 Extra veters (20 stuks), per set € 11,95
907004 Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95

Rijborden Wit

Rijgborden zijn
kopppelbaar

Deze set rijborden zijn enorm leerzaam en stimuleren de fijne motoriek. Door de veters door
de pennen te halen kunnen kinderen snel en op een eenvoudige manier de leukste creaties
rijgen. Iedere set bestaat uit 4 rijgborden die koppelbaar zijn, 4 rijgpennenen en 20 veters.
907001 Rijgbordenset wit, per set € 54,95
907004 Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95
907005 Extra veters los (20 stuks), per set € 11,95

Capi vlechtdieren Slak en Vlinder
Leuke oefening om te leren vlechten met kunststof vlechtrepen
die niet scheuren. Door de verschillende kleuren ontstaat er een
kleurrijk geheel.
002323 Capi vlechtdieren Slak en Vlinder, per set € 24,75
Rijgborden zijn
kopppelbaar

Nexus Relationele attributen set
Met deze set leer je spelenderwijs begrippen als dik/dun (thick/thin), groot/
klein (large/small), de kleuren blauw, rood en geel en de geometrische vormen.
Erg goed te gebruiken bij het geven van Engelse lessen doordat de set bestaat
uit opdrachtkaarten in het Engels alsmede de draaibordjes met Engels
begrippen. Een set bestaat uit 120 geometrisch vormen in verschillende dikte
en grootte, 6 sorteer ringen, 20 opdrachtkaarten in het Engels.
907030 Nexus Relationele attributen, per set € 119,00
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Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke
ontwikkeling

Spiegel
Mooie degelijke spiegel met groen aluminium frame voor aan de wand.
Afmeting: 100x65 cm. Bij deze spiegel kan eventueel een stang worden
besteld. Deze stang is van metaal en heeft een schuimrubberen coating
voor betere grip van de kleinste. Lengte 120 cm.
EP110-087 Spiegel		
€ 169,00
EP110-088 Losse stang
€ 129,00

Tanden poetsen
Na het eten gaan we tanden poetsen. Dit leren
we onze kinderen maar hoe doen we dat?
Met dit gebit kunt u dit klassikaal of in kleine
groepjes voordoen. Wordt geleverd inclusief
tandenborstel. Afmeting: 22x17,5x11,5cm. Vanaf
3 jaar.
EP120-067
Gebit
€ 65,00

Capi Geometrische Spiegels
Set van 3 onbreekbare spiegels. Spiegels kunnen d.m.v. meegeleverd klittenband
overal opgehangen worden.
001990 Hoogte of diameter ongeveer 30 cm. Set van 3 stuks , per set € 49,50

SOCIAAL EMOTION ELE ONT WIKK
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ELIN G

Skelet met organen

Torso Groot

Met de beweegbare delen leren de kinderen
het menselijke skelet. De belangrijkste organen
kunnen dmv een klittenband op het skelet worden
vastgemaakt en met naamkaartjes worden benoemd.
Gemaakt van kunststof en heeft een afmeting van
120x35 cm. Kan aan de wand gemonteerd worden.
EP150-077 Skelet met organen	  €75,00

Waar zitten de longen, lever, nieren, darmen, hart .....?
Dit laat dit grote torso je heel gemakkelijk zien. Gemaakt
van kunststof en is ongeveer 50 cm hoog.
EP120-054 Torso groot
€ 139,00
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Puzzels

Puzzels

Inlegplank Groente of Fruit
De afbeeldingen op deze inlegplanken zijn realistisch
getekend. Hierdoor zijn de groente en fruit goed
herkenbaar voor jonge kinderen. Aantal stukjes 9,
formaat 30 × 30 cm.
R2202999
Inlegplank Fruit
€ 24,95
R2203000
Inlegplank Groente
€ 24,95

Puzzelserie Jaargetijden
Houten puzzels met de vier seizoenen, in felle kleuren met
16 grote stukken. De puzzel wordt gelegd in een houten lijst
met formaat 28 × 28 cm.
R2203030
Puzzelserie jaargetijden € 89,95

Capi verticale puzzels
Set van 4 verticale puzzles met foto-afbeeldingen
van verschillende dieren. Iedere puzzel bestaat uit
12 stukjes die op elkaar gestapeld dienen te worden
volgens de meegeleverde kunststof opdrachtkaarten.
001809 Verticale puzzel IJsbeer
€ 26,50
001810 Verticale puzzel Olifanten
€ 26,50
001811 Verticale puzzel Zee-schildpad € 26,50
001812 Verticale puzzel Dinosaurus
€ 26,50

Inlegplanken Groot-Klein Strandpret
Formaat 25x12 cm
R220341 Strandbal
R220342 Zeester
R220343 Emmer
R220344 IJs
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€12,95
€12,95
€12,95
€12,95

Capi puzzelkast

Inlegplank kat en goudvis

Handige puzzelkast gemaakt van 18 mm berken multiplex.Afmeting: 44x68x42/25cm
S5014 Capi puzzelkast
€ 219,00

R2203059
R2203060

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Inlegplank Kat
Inlegplank Goudvis

€13,95
€13,95
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Puzzels
Puzzelserie Kinderen

Reliëfpuzzel

Elke klas bestaat uit kinderen met veel verschillende nationaliteiten. Dit is vandaag realiteit in de leefwereld van jonge kinderen. Die leefwereld en tevens
ook de belevingswereld van kinderen bevat ook de etnische, sociale en culturele achtergronden van de kinderen. Vierjarigen leven in een relatief veilige
leefomgeving, daarmee hebben zij het vertrouwen om de wereld te ontdekken en zijn ze uitermate nieuwsgierig. Het moment dus om hen vertrouwd te
maken met culturele diversiteit. En hoe kan dat eenvoudiger dan met deze zes aansprekende puzzels, formaat 25 × 25 cm, met ieder 25 stukjes.
R2203136/8/40/41 Set van 4 stuks € 59,00

Ontdek de kleur en vorm
R220.3444
Reliëfpuzzel regenboogkring
R220.3445
Reliëfpuzzel vormen

Puzzelserie Klimaat

Reliëfpuzzel

Grote houten puzzel, formaat 40 × 50 cm, met prachtig
gedetailleerde tekeningen van het leven in een ander
klimaat. Aantal stukjes 120.
R220.3405
Puzzel Sahara
€ 42,50
R220.3406
Puzzel Noordpool
€ 42,50

Maak een geheel
R220.3447
Dieren
R220.3448
Emoties

Techniekpuzzels
Grote houten puzzel met een technisch thema.
Het thema autoproductie laat zien hoe de auto’s aan
de fabricagelijn opgebouwd worden. Op de puzzel
wegenbouw is te zien hoe een weg aangelegd wordt
met de nodige meetapparatuur, graaf-, asfalteer- en
walsmachines.
Formaat 40 × 50 cm. Aantal stukjes 120.
R220.3407
Puzzel autoproductie € 42,50
R220.3408
Puzzel wegenbouw
€ 42,50

€ 19,95
€ 19,95

€ 19,95
€ 19,95

Puzzelserie Boerderijdieren kunststof

Puzzelserie Dierentuindieren kunststof

Een serie van 6 puzzels met leuke afbeeldingen van boerderijdieren. De puzzels
hebben het formaat 18 × 18 cm en zijn in 9 vierkante stukjes gezaagd. Om de
kinderen te helpen is er bij elke serie puzzels een voorbeeldkaart toegevoegd
met de afbeeldingen van de dieren.
R220.3463
Puzzelserie boerderijdieren € 35,00

Een serie van 6 puzzels met leuke afbeeldingen van dierentuindieren.
De puzzels hebben het formaat 18 × 18 cm en zijn in 9 vierkante
stukjes gezaagd. Om de kinderen te helpen is er bij elke serie puzzels
een voorbeeldkaart toegevoegd met de afbeeldingen van de dieren.
R220.3463

Puzzelserie dierentuindieren € 35,00

Reliëfpuzzel Zonnestralen
Ontdek de verschillende grootte van de zonnestralen.
R220.3441
Reliëfpuzzel Zonnestralen € 19,95

Puzzelserie transport

Reliëfpuzzel Bubbels

Verschillende voertuigen, afgebeeld op 5 houten puzzels.
Elke puzzel telt 12 stukjes. Formaat 24 × 18 cm.
R220.3482
Puzzelserie transport
€ 55,00

Ontdek de verschillende grootte van de zonnestralen.
R220.3441
Reliëfpuzzel bubbels € 19,95
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Puzzelserie transport
Afmeting: 37x5x37,5cm. Aantal stukjes 64.
R220.3499 Set van 4 puzzels
€99,95

Taalontwikkeling
Inkijkpuzzels op Reis
Grote houten puzzel met twee lagen met het thema
op reis. Op de onderste laag is de binnenkant van het
voertuig te puzzelen. Op de bovenste laag wordt de hele
afbeelding gepuzzeld met de buitenkant van het voertuig
en de omgeving.
Aantal stukjes: onder 25 stukjes, boven 35 stukjes.
Formaat 40 × 28 cm.
R220.4005 Inkijkpuzzel trein € 39,95
R220.4007 Inkijkpuzzel boot € 39,95

Magneetpuzzel parkeerplaats

Letters Rijgen

Afmeting: 35,5x33x1,5 cm
EP120-376 Magneetpuzzel parkeerplaats € 69,00
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Een set voor het vormen van je eerste woorden. Een set bestaat
uit 33 letters. 21 blauwe medeklinkers, 2x5 klinkers in het rood,
2 effen gele rijgstenen en 2 rijgdraden.
15100 Wordt geleverd in plastic zak, per set € 19,95

Magneetpuzzel voor twee kinderen

Magneetpuzzel schildpad

Afmeting: 39x34x1,5cm
EP120-109 Magneetpuzzel voor 2

Afmeting: 40x29x1,5 cm
EP120-110
Magneetpuzzel schildpad

Alle prijzen zijn inclusief BTW

€ 39,50

€ 39,50
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Taalontwikkeling
Wordphun letterset
De Wordphun lettersets voegen een extra waarde toe aan de dagelijkse activiteiten in de klas.
Alle lettersets worden geleverd met 14 werkkaarten. Deze activiteitenbladen kunnen gebruikt worden
vanaf het vroegste stadium van het leren lezen. Het toevoegen van 66 blokken met eenvoudige
kleurenafbeeldingen, verhoogt de aandacht van de kinderen op een speelse manier.
Het kind kan een blok met een afbeelding kiezen en met de letterblokken een woord samenstellen
dat overeenkomt met de afbeelding en vervolgens de twee met elkaar verbinden. Hierdoor
komen beeld en woord bij elkaar. Inhoud 370 blokken verdeeld over 66 gekleurde afbeeldingen,
10 leestekens, 54 klinkers klein, 108 medeklinkers klein, 117 hoofdletters, 15 blanke blokjes, en 14
werkkaarten.
25001 Verpakt in kunststof opbergbox met deksel, per set € 129,95

WhisperPhone
De WhisperPhone is een akoestische hoofdtelefoon,
waarmee kinderen van alle leeftijden, maar ook
volwassenen, duidelijker horen, als ze leren lezen,
voor spelling, bij articulatie en de ontwikkeling van het
taalproces.

Alfabet matten Engels
Set van 27 matten. 26 letters + 1 verzamelmat.
Leuke aanvulling om de Engelse taal te oefenen.
82000	
per set € 199,00

De WhisperPhone is leuk en makkelijk in het gebruik.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat gebruikers (tot 10x)
meer horen door het dragen van de WhisperPhone. Dat
betekent dat ze zichzelf beter kunnen concentreren
zonder afgeleid te worden door achtergrondgeluiden.
De WhisperPhone werkt eenvoudig en doeltreffend en
is zowel links als rechts te dragen.

voor
geschikt
ige lessen
Engelstal
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WhsiperPhone Element Junior
Dit WhisperPhone model wordt geleverd met eenheadset en is zowel links
als rechts te dragen. De WhisperPhone is akoestisch en werkt dus zonder
batterij! Vaatwasmachinebestendig.
90003
Junior tot ca. 12 jaarsenior vanaf ca. 12 jaar € 18,95

WhisperPhone Element Senior
Dit WhisperPhone model wordt geleverd met een
headset en is zowel links als rechts te dragen. De
WhisperPhone is akoestisch en werkt dus zonder
batterij! Vaatwasmachinebestendig.
90004
Senior vanaf ca. 12 jaar € 18,95
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Taalontwikkeling
Hoe werkt de WhisperPhone?
Bij het spreken gaat de stem rechtstreeks naar het oor,
waardoor de stem duidelijk te horen is. Dit leidt tot een
verbeterde signaal ruisverhouding, wat inhoudt dat de
gebruiker zijn eigen stem veel beter kan horen en de invloed
van achtergrondgeluiden wordt beperkt.

WhisperPhone Select

Whisperphone Element
De WhisperPhone Element hou je met je hand vast en is ontwikkeld voor
personen die fijngevoelig zijn en de WhisperPhone liever zelf vasthouden
dan hem opzetten. Dit WhisperPhone Element is verkrijgbaar in 2
formaten.
Werkt zonder batterij! Vaatwasmachinebestendig.
90010	
Small (junior tot ca. 12 jaar) € 8,49
90011	
L arge (senior vanaf ca. 12 jaar) € 8,49

Doordat de gebruiker zichzelf beter kan horen, wordt
het proces van leren lezen en de ontwikkeling van taal
geoptimaliseerd. De WhisperPhone helpt kinderen en
volwassenen met articulatie, auditieve discriminatie,
dyslexie en vlot leren lezen.

Met de WhisperPhone Select kunnen tot wel 6 leerlingen tegelijk worden
begeleid tijdens het lezen en het oefenen van spreekvaardigheid.
De set bestaat uit een middenconsole met 7 flexibele buizen met ieder een
eigen WhisperPhone hoorn.
Met de unieke middenconsole is het mogelijk om gericht per leerling
instructies te geven.
De middenconsole van de Select biedt tevens de mogelijkheid om 3 teams
van ieder 2 leerlingen te maken, zodat er ook per team kan worden geoefend
en samengewerkt. De middenconsole wordt door middel van een sterke
zuignap op de tafel bevestigd.
90013 WhisperPhone-select € 114,95

Er is een handsfree en een handheld WhisperPhone in zowel
een kinder- en een volwassen formaat. De WhisperPhone
junior is ontworpen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar, voor
de middelbare school en volwassenen is er de WhisperPhone
senior.
De WhisperPhone is vaatwasmachinebestendig.

Tips voor Volwassenen
Gebruik de WhisperPhone
voor het leren van
een nieuwe taal,
geheugentraining,
werken aan een
zangstem, verbeteren van
woorduitpraak, aansterken
na een herseninfarct of
bij het studeren voor een
examen.
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Tips voor Professionals
Gebruik de WhisperPhone
voor de verbetering van
articulatie en verminderen
van omgevingsgeluiden
tijdens de therapie. Ook
een geschikt hulpmiddel
voor onder andere ADHD,
Spraaktherapie, Dyslexie,
stotteren en Autisme.

Tips voor Ouders
Gebruik de WhisperPhone
bij het hardop leren (voor)
lezen, waardoor het kind zijn
eigen stem beter hoort en
daardoor de klanken van de
woorden duidelijker hoort.

Storage-pouch-for-WhisperPhone

The Sound of learning

Handig tasjes om de WhisperPhone in op te bergen.
90005	
Beschikbaar voor de WhisperPhone en
WhisperPhone Element. € 3,50

90006 Sound-of-learning
per stuk € 27,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Tips voor Leerkrachten
Gebruik de WhisperPhone
tijdens het lezen, spelling,
het leren van een nieuwe taal
of geheugentraining.

WhisperPhone Variety Pack
Het junior model van WhisperPhone Element is nu ook leverbaar in kleur.
De verschillende kleuren maken het nog leuker om er mee te werken!
De Variety Pack bevat 12 WhisperPhone Elements in 6 verschillende
kleurencombinaties.
90014 Van iedere kleurencombinatie zitten er twee in de set. € 95,00
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Expressie en Rollenspel

Expressie en
Rollenspel

Handvertelpoppen ‘Mies en Max’
De figuren Mies en Max zijn al jaren graag geziene gasten in de klas door
de boeken van uitgeverij Kwintessens. Nu zijn ze er ook als grote hand- en
vertelpoppen en kunnen verhalen tot leven komen.
De handpoppen zijn geschikt om ervaringen te delen, opkomen voor
jezelf, omgaan met ruzie en samen te spelen en te werken. Beide hand- en
vertelpoppen hebben openingen in de armen om met je handen de poppen tot
leven te brengen en de verhalen meer gezicht te geven.
Leverbaar als set en per stuk.
Hoogte: 85 cm
B146/85 Handvertelpop Max 	 € 69,95
B147/85 Handvertelpop Mies 	 € 69,95

B146/85

B147/85

Katern ‘Mies en Max en ….. hun sociale talenten’
Mies en Max spelen de hoofdrol in deze katern. Het katern bevat
per gedragscategorie een introductieverhaaltje en diverse
verwerkingsvormen. Inclusief 12 full colour emotiekaarten. Met leuke
illustraties van Anky Spoelstra, die ook als kleurplaat bruikbaar zijn.
K6513 Katern Mies en Max en hun sociale talenten
inclusief 12 emotiekaarten. per set € 34,95

K6513

Emotiekaarten
De 12 full colour emotiekaarten zijn ook los
verkrijgbaar.
K6500 Emotiekaarten set van 12 full colour
kaarten zonder tekst. per set € 8,95

Theater/ Winkel met
whiteboard
Dit theater is gemakkelijk in en
uit elkaar te halen waardoor
het makkelijk op te bergen is
en weinig ruimte inneemt. Dit
theater heeft dubbele gordijnen
waardoor er tussen de gordijnen
gespeeld kan worden. Formaat
85x40x132 cm
1320
Per stuk € 209,00

Theater Tafelmodel
Dit theater is inklapbaar waardoor het makkelijk op te zetten is
en weinig ruimte inneemt. Voorzien van 2 gordijnen waardoor het
zorgt voor urenlang speelplezier. Formaat 85x26x59 cm.
1310
Per stuk € 89,00

K6500

Boeken ‘Mies en Max’
Schitterende boeken met verhalen over de belevenissen van de vriendjes Mies en Max. Elk verhaal
heeft één of meer thema’s zoals bij elkaar horen, doorzetten, afscheid nemen en samen feest vieren.
De boeken van Mies en Max zijn ideaal om met jonge kinderen in gesprek te raken over hun eigen
ervaringen. Door het royale formaat van de boeken en van de illustraties kunnen kinderen tijdens het
voorlezen goed meekijken.
Leuk in combinatie met de handpoppen Mies en Max.
Leeftijdsgroep: Voor de onderbouw. 32 pagina’s.
K2760 Boek Mies en Max hebben een geheim, per stuk € 18,95
K2761 Boek Mies en Max bouwen een kasteel, per stuk € 18,95

K2760

K2761

80

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Catalogus 2018 - 2019

81

Expressie en Rollenspel
Handvertelpop ‘Clown’

Poppenkast set Dieren

Grappige clown waar de kinderen vast erg om moeten lachen.
Zijn roodgeruite broek kan uitgetrokken worden. Mond, tong en
handen zijn bespeelbaar.
Hoogte: 70 cm
B103/70 Handvertelpop Clown met haar, per stuk € 69,95

Een leuke poppenkastpoppensets. Geschikt voor klassikaal en
individueel gebruik. Verpakt per set (4 poppen) in een polybag.
Afmeting ca. 28 cm.
HP3000 Dieren set met: Haas, Eend, Koe en Varken, per stuk € 24,75

Handvertelpop ‘Tovenaar’

Vingerpoppen sets

Deze mysterieuze tovenaar vertelt de prachtigste verhalen. Kinderen hangen geboeid
aan zijn lippen, zodra hij begint te vertellen over magie. De tovenaar heeft een mooie
paarse tovenaarsjas, die uitgetrokken kan worden. Een pop van hoge kwaliteit.
Hoogte: 70 cm (tot punt van zijn hoed 75 cm).
B131/70 Handvertelpop Tovenaar, per stuk € 69,95

Deze leuke sets vingerpoppen zijn leverbaar in een set
boerderijdieren en een set dierentuindieren. Iedere vingerpop is
voorzien van klittenband, waarmee de poppen op een doek ‘geplakt’
kunnen worden. Tevens hebben de dieren een opening waardoor
deze op uw vinger gezet kunnen worden. De vingerpoppen zijn ook
te gebruiken met onze hand- en vertelpoppen. Door middel van
klittenband is de vingerpop eenvoudig te bevestigen aan de hand
van de hand- en vertelpop.
MFP2070 Boerderijdieren set:
Hond, Eend, Kat, Muis, Kip, Koe en Paard, per set € 15,00
MFP2060 Dierentuindieren set:
Zebra, Aap, Olifant, Beer, Giraffe en Leeuw, per set

€ 15,00
MFP2070

Handvertelpop ‘Kabouter met rugzak’

Spiegel Schaap en Kip

Onze hand- en vertelpop Kabouter van 85cm groot is een vrolijke snuiter. Hij doet
graag mee in de klas en is gauw bevriend met alle kinderen. Kabouter heeft een
mooie paddenstoelrugzak met daarin handige spulletjes voor het leren tellen van
1-10 , zoals paddenstoelen met stippen, cijfers en fiches.
De rugzak kan met behulp van klittenband vastgezet worden en is groot genoeg
om ook andere spulletjes die de kabouter verzamelt in op te bergen.
B134/85 Handvertelpop Kabouter met rugzak, per stuk € 75,00

Leuke spiegels in de vorm van een schaap of een kip. Afmeting:
65x50cm. Kunnen dmv klittenband aan iedere gladde oppervlak
gemonteerd worden.
EP110-244
Spiegel Schaap
€ 25,00
EP110-245
Spiegel Kip		
€ 25,00

MFP2060

Babypoppen

Mini ‘Vingerpoppen’ Clown 25 cm

EP120-262
EP120-263
EP120-264
EP120-265

Babypop blank meisje
Babypop blank jongen
Babypop bruin meisje
Babypop bruin jongen

€ 47,50
€ 47,50
€ 47,50
€ 47,50

Deze leuke vingerpoppen werken op dezelfde manier als
hun grote broer en kunnen worden bewogen met de vingers.
Ideaal voor het vertellen van verhalen.
B100/25 Vingerpop Clown zonder haar, per stuk € 9,95
B103/25 Vingerpop Clown met haar, per stuk € 9,95
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Muziekinstrumenten

120091 Sambafluit

120092

Muziekinstrumenten

€ 8,95

Bellenkrans

120089 Rasp

€ 16,50

120080 Rammelei € 4,75

120093

€ 18,95

120090 Triangle € 7,50

€ 19,95

Tambourijn

120081 Rassel

120094

€ 6,50

€ 14,50

Handtrommel

120082 Klapper € 5,50

Muziekmaterialenkast
Een uiterst praktische kast, zowel staand als hangend te gebruiken. De kast is vervaardigd
van gelakte, berken multiplex. Afmeting: h × b × d = 50 × 65 × 30 cm. Leverbaar met en
zonder muziekinstrumenten.
R220.4401
Muziekmaterialenkast zonder instrumenten
€ 275,00
R220.4402
Muziekmaterialenkast met instrumenten (R308.4468) € 475,00

120083 T-shake

€ 7,50

120084 Schellenraam € 9,50

120085 Castagnetten € 9,95

120086 Ratel

€7,50

Muziekmaterialenset voor materialenkast
Uitgebereide set muziekinstrumenten, die precies in de
muziekmaterialenkast passen, maar ook kunnen dienen als
basisset voor de muziekinstumentencollectie.
De set bestaat uit:
• 1 handtrom
• 1 tamboerijn
• 1 paar sambaballen hout
• 1 paar sambaballen kunststof
• 2 triangels
• 2 steelcastagnetten
• 3 bellenstokjes
• 1 woodblock
• 1 buistrommel
• 2 paar ritmiekstokjes
• 1 paar bekkens
• 2 kloppers
• 1 buisrasp
• 5 kazoo’s
• 2 bellenkransen
• 1 dubbele buistrommel op handgreep
• 1 dubbele indian bells op handgreep
• 1 klokkenspel met klopper
R220.4402
Muziekmaterialen compleet
€ 275,00

120087 Damru

€ 6,95

120097 Klankstokken (paar) €5,75
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120088 Koeienbel € 9,50

120095 Bellenband (3)
120096 Bellenband (4)

120098 Roertrommel

120099 Trommel €32,50

€14,50

€4,50
€5,50
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Taalontwikkeling

Zand- en waterspel
Capi Zand&Watertafel inclusief deksel

Zand- en
waterspel

Mooie degelijke zand&watertafel met een verrijdbaar stalen frame en deksel.
Door de transparante kunststof bak (met waterafvoer) wordt spelen met zand of
water nu wel heel interessant. Afmeting: lxbxh 110x61x58 cm
066011 Capi Zand&Watertafel € 349,00

Suikerschep
R270.2302
R270.2336
R270.2335
R270.2337

rood
groen
blauw
geel

Jumboschep
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

270.2343
270.2343
270.2343
270.2343

Jumboschep geel
Jumboschep groen
Jumboschep blauw
Jumboschep rood

Zandemmers
€ 11,75
€ 11,75
€ 11,75
€ 11,75

270.2306
270.2347
270.2348
270.2349

rood
blauw
groen
geel

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

Capi Zand&Water Activiteitenset
Leuke zand- en waterset te gebruiken bij onze zand& watertafels. Set
bestaat uit 22 delen van o.a. 3 maatbekers, 6 maatlepels klein, 5 blauwe
maatlepels, waterspray, waterpomp, 2 waterslangen (3 en 1 meter
lang) waarbij het water via de groene trechter te verplaatsen is en
waterpipetjes.
663514
Capi Zand & Waterset activiteitenset 22-delig € 49,50

Zandspeelset
16-delige set voor de zandbak met nieuwe kleuren.
270.2321 Zandspeelset € 89,50

Water experimenteerset
Met deze complete set kun je naar hartenlust experimenteren met water. Met eenvoudige
middelen kun je aantonen dat ijs op water drijft of wat er verandert bij het smelten van
de watertemperatuur. Inhoud: 5 maatbekers, 8 reageerbuisjes, 5 trechters, 5 pipetten, 5
spuiten,5 meter slang, 3 thermometers,kurken. Totaal 43-delig. Maat van reageerbuizen
15,5x5x5cm
EP120036 Water experimenteerset € 59,00

Maatbekerset 7-delig
EP1200019 Maatbekerset 7-delig
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Zand- en waterspel
Kinetisch zand, 1KG
€ 12,50

EP210232 Kinetisch zand

Loepdoosje
EP150006

Loepdoosje

Loep
€ 3,95

EP150006

Mandenrek verrijdbaar

Scheppenrek verrijdbaar

Handig mandenrek gemaakt van gegalvaniseerd staal.
Makkelijk voor het opbergen van zandbakmaterialen of andere
spullen. Wordt geleverd inclusief twee manden. Afmeting: 100
x 60 x 95 cm (l x b x h).
10320 Mandenrek verrijdbaar € 139,00

Handig voor iedere buitenruimte. Alle benodigde materialen
voor de zandbak hebben hun eigen plaats. Bovenin kun je
scheppen of harken hangen en in de meegeleverd mand al het
overige buitenmateriaal. Gemaakt van gegalvaniseerd staal
met 4 zwenkwielen. Afmeting: 100 x 60 x 105 cm (l x b x h).
10310 Scheppenrek verrijdbaar € 139,00

Loepdoos met 2 kijkers
Loep

€ 3,95

EP150042

Loepdoos dubbel

€ 9,95

Capi Zandrollers
5 zandrollers: Steen, weg, tractor, golf en glad.
E90039 Capi Zandroller € 35,00

Plantenbak doorzichtig
Met deze doorzichtige plantenbak kun je precies zien waar de
wortels van de plant zich bevinden. Erg leuk en leerzaam voor
ontdekkend leren.
EP150083 Plantenbak doorzichtig € 29,50
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Loepdoosje groot met handvat

Jumbo Zandschuiver en Rollerset

Op de bodem van het loepdoosje zit een
5mm raster om de afmetingen te kunnen
inschatten.
Afmeting: Doorsnee ø9,5 cm en 13 cm
hoog.
EP 150085 Loepdoosje groot € 7,50

Leuke set van zandschuiver en zandroller. Ideaal voor
in iedere zandbak. Door het grote formaat en handige
grip ideaal voor jongste kinderen.
E90040/1 Set van 2 € 39,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Graafmachine groot
Deze zandbakmaterialen zijn speciaal
ontwikkeld voor scholen en instellingen waar dit
soort producten veel te verduren hebben. Door
de excellente kwaliteit zullen de kinderen hier
jaren plezier aan beleven.
850010 Per stuk € 49,75

aliteit
w
K
p
To
-grote
a
g
e
m
igen
voertu

Tractor inclusief aanhanger

Loader inclusief aanhanger

Totale lengte van tractor plus aanhanger is 56 cm.
850004 	Per set € 45,00

Totale lengte van loader plus aanhanger is 67 cm.
850003 	Per set € 45,00

c
67

56 cm

m

Sport en spel

Brandweerauto
850009

Per stuk € 39,95	

Cricket set
Iedere set bestaat uit 9 poorten, 2 sticks, 4 ballen en 2 pinnen.
Voor zowel binnen als buiten gebruik.
870000 Per set € 75,00

Exclusief
bij Capi
Education

Kiepwagen met sneeuwschuiver
850008 Per stuk € 39,95
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Sport en spel
Sport activiteiten set

Houten Stelten

Leuke activiteiten set bestaande uit; 4 x bal balansen / 4 grote pittenzakken (30 x9 cm)/
4 springzakken en 6 enkel hoepels.
960010 Sport activiteiten set € 129,95

Stelten met verstelbare voetensteunen op 25 en 35 cm
hoogte. Gemaakt van berken multiplex.
964010 Per set € 38,95 (Bij 6 stuks of meer € 34,95 per set)

Softbal spel
Zacht rubberen knuppels met losse bal voor binnen
en buiten gebruik.
870024 Knuppel met bal 61 cm, blauw € 18,50
870029 Knuppel met bal 74 cm, rood € 19,50

6 pcs

6 pcs

Ontdek Hut
Een fantastische donkere hut voor kinderen om te verstoppen, relaxen of
om te “snoezelen” met zaklampen of andere sensorische materialen.
De hut heeft 2 in- en uitgangen en wordt geleverd als eenvoudig
bouwpakket. Het frame is gemaakt van stalen buizen die in elkaar klikken.
De tent is gemaakt van materiaal waar geen licht door heen komt. De
bovenkant kan worden gesloten middels een ritssluiting.
790000 Ontdek hut, per stuk € 99,00

4 pcs
30 cm x 9 cm 4 pcs
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Sport en spel
Mega soft voetbal
Sterke voetbal voor binnen. Kan middels pomp worden opgeblazen en heeft een
zachte buitenkant. Ideaal voor kinderen met een zwakkere reactiesnelheid of als het
voetbalspel niet te hard gespeeld moet worden.
EP170-287
Mega Soft voetbal
€ 8,95
EP170-078
Pomp voor ballen
€ 12,50

Sportballen in net (12-delig)
Een bonte verzameling aan ballen voor ieder balspel op uw locatie. Alles handig opgeborgen in een groot net.
Gemaakt van PU-Schuim met een doorsnede van 10-12 cm.
EP170-309
Sportballen in net
€ 49,50

Basketbal korf vrijstaand
Deze vrijstaande basketbal korf is speciaal voor kleine kinderen
ontwikkeld. Doordat deze korf niet te hoog is lukt het de kleinste
kinderen al om de bal door de korf te gooien. Goed voor het trainen
van de oog-hand coördinatie. Gemaakt van stalen buis en nylon net.
Eenvoudig in elkaar te zetten. Afmeting: Korf doorsnede 40cm en 86
cm hoog.
EP170270 Basketbal korf vrijstaand
€ 89,00

Voetbaldoel Groot of Klein
Het net is fijnmazig en door de speciale bevestigingswijze
niet langer een bron van ergernis. Wordt geleverd met
verankeringssysteem bestaande uit ankerbuizen en
grondankers. Het doel is daardoor stabiel te plaatsen en
eenvoudig uit de grondankers te tillen voor het maaien van
het gras.
Inclusief trainingsscherm 2of 4 gaats. Gewicht: 17 kg.
Voetbaldoel groot: Formaat: 170 x 220 x 80 cm (l x b x h).
Voetbaldoel klein: Formaat: 120 x 180 x 80 cm (l x b x h)
Wordt ongemonteerd geleverd.
EP170-293
Voetbaldoel groot
€ 199,00
EP170-294
Voetbaldoel Klein
€ 149,00
EP170102
Schuimbal
€ 17,50
EP170293

Emotieballen
Er heerst niet altijd vrede tussen uw kinderen onderling. Om
de onderlinge verhoudingen nader te bespreken kunnen er met
deze 6 emotieballen (ø15 cm) verschillende speloefeningen
worden uitgevoerd.
EP170-276
Emotieballen
€ 36,00
EP170-078
Pomp voor ballen
€ 12,50

EP170294

Multisportnet 300cm

Stippenballen 3 stuks
Leuke set van 3 stippenballen in de kleuren rood, groen en blauw.
Doorsnede 12 cm
EP170-330
Stippenballen per 3 stuks
€ 9,95
EP170-078
Pomp voor ballen		
€ 12,50
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Dit multifunctionele sportnet kan in 3 verschillende hoogtes worden ingesteld en
is daarmee geschikt voor vele balspellen. Het robuuste stalen frame zorgt voor een
stabiel geheel. De buizen kunnen in de grond verankert worden. Afmeting: 300cm x
62/109/155 cm hoog.
EP170-295
Multisportnet 300 cm € 159,00
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Sport en spel
Vloerkleed rond met getallen

Kruiptunnel

Groot vloerkleed met getallen 1-12. doorsnede 300 cm.
EP110-095-01
€ 575,00

EP170-140
EP170-141
EP170-142

Vloerkleed Alfabet

Speeldoek

Afmeting 200x200 cm
EP110-096-01
€ 149,00

Rol de bal in het gat met de hoogste punten en zorg dat jij de meeste punten
verzameld. Met 12 handvatten zodat je met een grote groep kinderen
tegelijkertijd kunt spelen. Zijn ook veel andere spelvarianten mogelijk. Afmeting
ø 300 of 400 cm.
EP170-155 Speeldoek 400 cm
€89,00
EP170-170 Speeldoek 300 cm
€69,00

Vloerkleed De Wereld

26 Tapijt getallen en letters

Afmeting 140x200 cm
EP110-185 Vloerkleed De Wereld € 99,00

Set van 26 tapijtletters en 10 getallen met doorsnede van 23 cm
EP170-158 Tapijtletters
€ 109,00
EP170-159 Tapijtgetallen
€ 55,00

Blauw 175 cm
Blauw 295 cm
Transparant 155 cm

€ 59,00
€ 79,00
€ 99,00

EP170158
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Vloerkleed Duoplay

Blikken werpen

Kleed is aan beide zijde te gebruiken. Een zijde
is een drukke stad en de andere zijde is een
rustig landschap.
Afmeting 190x100 cm
EP110-188 Vloerkleed duoplay
€ 99,00

Doordat de blikken omkleed zijn met schuim maakt het geen
geluid als de blikken omvallen. Voor binnen en buitengebruik.
Materiaal PE-schuim met doorsnede 6 cm en 10 cm hoog. Kleur naar
magazijnvoorraad.
EP170-195 Blikken werpen
€ 39,95
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Sport en spel
Ballen Gooien!

Voetbaltafel Trendy

Met deze grote ronde schijf die uitgeklapt (pop-up systeem)150 cm doorsnede
heeft kunnen de kinderen naar hartenlust ballen gooien. de meegeleverde ballen
(6 stuks) zijn voorzien van klittenband. Opgeklapt neemt de ronde schijf haast
geen plaats in beslag doordat het dan maar 40 cm doorsnede heeft.
EP170-227
Ballen gooien
€ 65,00

De Trendy voetbaltafel is een basic tafel met groen speelveld en
schuin oplopende hoeken voor optimaal voetbalplezier. De poppen
zijn zwart en grijs van kleur. Tafel is blauw met stoere print en
voorzien van scoretellers. Inclusief 2 tafelvoetbal balletjes.
Afmeting: L. 135 cm x B. 72 cm x H. 84 cm.
Gewicht: 35 kg
Stangen: Doorlopende stangen
Inklapbaar: Nee
HK21144  € 269,00

Voetbaltafel Tactic
Schommelboot

Loopwip

Deze beukenhouten schommelboot heeft 17 sporten wat een tactiel effect geeft. Door
de 14 cm hoge zijkanten kan er goed geschommeld worden. Dit is niet alleen leuk maar
stimuleert ook de coördinatie en spierkracht van kinderen. Afmeting: 84x41x14cm
EP170-255
Schommelboot
€ 89,00

Met deze loopwip ervaren kinderen het kantelpunt van hoog
naar laag. De eerste keer adviseren wij het kind aan de hand te
nemen maar je zult merken dat ze dit al snel alleen willen doen.
Gemaakt van beukenhout. Hoogte 23 of 32 cm.
Afmeting loopwip: 170x17.
EP170-256
Loopwip € 149,00

Stoere voetbaltafel van zware kwaliteit (62 kg.) en door de
grijstinten, bijpassende scoretellers, en robotspelers zeer
modern van vormgeving. De Voetbaltafel Tactic is tevens
voorzien van geïntegreerde bekerhouders en chromen
stelpootjes voor optimaal comfort. Deze tafel is geschikt
voor particulier gebruik, maar is tevens uiterst geschikt voor
gebruik in (sport)kantines, scholen en andere instellingen. Met
doorlopende stangen met kogellagersysteem. Standaard 2
voetballetjes meegeleverd.
Buitenmaat tafel: 140 x 76 x 86 cm (l x b x h).
Speelmaat: 119 x 69 cm (l x b). Wordt ongemonteerd geleverd.
HK 2809
€ 395,00

Voetbaltafel Soccer
Een topper binnen het Capi assortiment! Tafel van zeer zware
(82 kg.) kwaliteit. Door het moderne ontwerp, het zwarte
speelveld (hoeken zijn schuin oplopend) en de groen en gele
poppen een echte blikvanger. Heeft ingebouwde scoretellers
en de tafel is door de stelvoeten waterpas te stellen. Deze
tafel is geschikt voor particulier gebruik, maar is tevens uiterst
geschikt voor gebruik in (sport)kantines, scholen en andere
instellingen. Afmeting:140 x 76 x 87 cm(l x b x h).
Wordt ongemonteerd geleverd. Voor montage gelt een
meerprijs van € 75,00
HK001
€ 495,00

Sjoelbak HS30

Stepping Stones
Met deze 5 stapstenen kun je leuke parcouren maken.
Gemaakt van kunststof. Afmetingen: 30x30x15 cm en
19x19x5 cm, belastbaar tot 70 KG
EP170-333
Stepping Stones
€ 75,00

De HS-30 Blank Sjoelbak is een sjoelbak vervaardigd
uit duurzame houtsoorten als Abura (zijkanten), Beuken
(poortenbalk) en Meranti (bodem). De verbindingen
zijn verschroeft, waardoor stabiliteit en duurzaamheid
gewaarborgd zijn. De HS-30 Blank is door zijn degelijke
kwaliteit uiterst geschikt voor zowel particulier als openbaar
gebruik (scholen/instellingen). Puntaanduiding boven de
poortjes middels messing nagels. Dankzij de bewerkingen in
onze fabriek is het speelveld erg glad en glijden de sjoelstenen
heel gemakkelijk.
Deze sjoelbak wordt geleverd met gratis Sjoel score
Formulieren.
HK003  € 139,00
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Sport en spel
Tafeltennistafel indoor groen

Tafeltennisballetjes

Tafeltennisbatje

Dezetafeltennistafel is geschikt voor beginners en gevorderden en uitgevoerd
als een degelijk compact inklapbaar model. De metalen randlijst van 36 mm en
tafeltennisbat- en balhouders aan weerszijden van de tafel zorgen voor optimale
stabiliteit en ondersteuning van het blad. Het veiligheidssysteem voorkomt
beknelling van personen tussen de bladen (metalen hendel/vergrendelsysteem).
Tafel is voorzien van verrijdbaar zwart metalen onderstel (4 x dubbele wieltjes)
en is te gebruiken in zelftrainstand. Deze tafeltennistafel wordt ongemonteerd
geleverd. De montagekosten bedragen 75,-.
HKRC1800GR
 € 349,00

Capi tafeltennisballen van degelijke kwaliteit, zonder ster, met
naad en mooi rond. De tafeltennisballen zijn geschikt voor
campings en particulier gebruik. Verkrijgbaar in wit en verpakt
per doos van 120 stuks. Zonder opdruk.
HKFUNWIT120
 € 23,95

Tafeltennisbatje uit de S-line Series. De Start Plus is een
1 STER bat voor hobby/vrije tijd en beginners. Het bat heeft
een fijne grip en is voorzien van genopt rubber (enkele laag) .
De Start Plus tafeltennisbat is zeer geschikt voor het aanleren
van controle bij een verdedigende speelstijl.
HKSTPL1  € 4,95

Tafeltennis tafel outdoor blauw

Air Hockey Tafel Powerplay

Deze tafeltennistafel is geschikt voor beginners en gevorderden en
uitgevoerd als een degelijk compact inklapbaar model. De metalen
randlijst van 36 mm en tafeltennisbat- en balhouders aan weerszijden
zorgen voor optimale stabiliteit van de tafel. Het veiligheidssysteem
voorkomt beknelling van personen tussen de bladen door middel van
een roterend vergrendel systeem. Deze Heemskerk tafeltennistafel is
voorzien van een verrijdbaar metalen onderstel en is te gebruiken als
zelftrainer. Deze tennistafel is bij verrijden alleen geschikt voor vlakke
oppervlakken (bijvoorbeeld terrastegels). Deze tafeltennistafel wordt
ongemonteerd geleverd. We kunnen deze tennistafel uiteraard ook
monteren. De kosten hiervan bedragen 75,-.
HKRC1800BL
 € 449,00

Zeer solide airhockeytafel in 7ft uitvoering. Tafel is
voorzien van inklapbaar onderstel, heeft 2 scoretellers
en is éénmotorig. Extra detail is de opbergruimte voor
spelaccessoires in de hoeken van de tafel. Geschikt voor
2-4 spelers voor zowel particulier gebruik als voor scholen/
instellingen.
HK002  € 569,00

Pooltafel Pro

Tafeltennistafel beton
De rechthoekige tafeltennistafel met blauw speelblad is
een recreatieve wedstrijdtafel voor buiten. Doordat de tafel
voorzien is van onder- en bovenwapening doorstaat de tafel
weer en wind: goed voor jarenlang speelplezier.
De pingpongtafel is uit één stuk vervaardigd, dus ook het
netje is van beton. Het speelblad is groen gespoten met een
twee-componenten lak. De witte belijning en netje zijn niet
gestickerd, maar geverfd.
HK007  € 1.399,00
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Pooltafel in 7ft uitvoering met blauwkleurig laken en droppockets. Onderstel is inklapbaar en de
tafel is door middel van de stelvoeten waterpas te stellen. Zeer degelijke tafel, geschikt voor zowel
particulier gebruik als voor scholen/instellingen. Accessoires: Standaard meegeleverd: 1 x set
poolballen (57,2 mm), 1 x triangel, 2 x keu (145 cm, 2-delig met 12mm pomerans), 2 x biljartkrijt
(pioneer) en 1 x borstel.
Verpakkingsmaat: Tafel wordt geleverd in een enkele kartonnen doos (92 kg) met
afmeting: L. 219cm x B. 121cm x H. 22cm.
Buitenmaat tafel: L. 214cm x B. 117cm x H. 79,5cm
Speelmaat: L. 188cm x B. 92cm
Netto gewicht: 86 kilogram
HK004  € 579,00
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Reken- en
Denkontwikkeling

Rekenvaardigheid

Morphun Reken- en Constructieset
Met deze uitgebreide reken- en constructieset (350 delig) kunnen kinderen op een speelse manier leren
rekenen. Deze Morphun rekenset heeft al vele prijzen gewonnen in heel Europa en is toonaangevend voor het
primair onderwijs. De vierkante en driehoekige blokken van Morphun kunnen op elkaar, maar ook aan de zijkant
verbonden worden. Deze blokken passen op de meeste andere merken blokken. Ook kun je de blokjes stapelen
om rekenrijen mee te maken. Een set bestaat uit getallenblokjes 1-10,
stippenblokjes 1-10, plustekens, deeltekens, = tekens en vermenigvuldig
tekens. Daarnaast heeft het veel blokken in de kleuren rood, blauw,
groen en geel en 16 opdrachtkaarten. Wordt geleverd in kunststof
opbergbak met deksel.
25002
Reken- en constructieset verpakt in kunststof bak met
deksel, per set € 89,50
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Rekenvaardigheid
Rekendobbelstenen in koffer
Reken dobbelstenen uitgevoerd in rubber. Totaal 24 stuks verdeeld
over enkeltallen, tientallen, honderdtallen en duizendtallen.
907019

 ekendobbelstenen in koffer/
R
10/100 en 1000- tallen, per set

€ 48,75

Getallenlijn matten
80010

 rie matten met getallenlijnen
D
0-100 (200x37,5 cm)
0-20 (100x37,5 cm)
0-10 (100x37,5 cm)
per set € 109,00

Getallenbord

Nexus rekendobbelstenen (150 stuks)
Set bestaat uit 150 geruisloze rekendobbelstenen in 5 verschillende kleuren.
Perfect te gebruiken bij allerlei tel-oefeningen.
Roze (1,2,3,4,5,6)
Blauw (2,4,6,8,10,12)
Geel (1,3,5,7,9,11)
Groen (14,16,18,20,22,24)
Wit (+,-,x,÷,½,x2)
111800
Nexus rekendobbelstenen (150 stuks) € 59,00

Het meest veelzijdige getallenbord dat er bestaat. Het biedt eindeloos
veel mogelijkheden om getalpatronen te ontdekken. Het bord loopt van
0 tot 120 en kan ook makkelijk worden aangepast aan kleinere getallen
reeksen, bijvoorbeeld 10 tot 20. Doordat elk nummer apart weggedraaid
kan worden kunnen er dus ook eenvoudigere opdrachten mee worden
uitgevoerd. Je kunt op 0 beginnen of bij 1. Nummers gaan verder dan 100.
Tot 120
• Achteruit tellen
• Stippen om getalinzicht te verkrijgen
• Formaat 54x64 cm in handig opzetframe
• Activiteiten boek inbegrepen
Op onderstaande QR code vind je een live instructie van het bord
(in het Engels)
950001 Getallenbord
€295,00

Getallenbord
activiteitenboek
Dit activiteitenboek (twv € 19,95)
wordt gratis meegeleverd met het
getallenbord. Hierin staan tal van
spelsuggesties (in het Engels) om
het maximale rendement uit dit
getallenbord te halen.

Getallenbord opdrachtkaarten
Een set met 30 beschrijfbare opdrachtkaarten met
getallen van 1 tot en met 120. Achterzijde van de
kaarten zijn blank met vakverdelingen. Hierdoor kun
je, in eventueel kleinere groepen, rekenopdrachten
geven. Bijvoorbeeld; omcirkel de oneven getallen
tot 50 en vraag de kinderen welk patroon ze zien.
Of omcirkel de tafel van 9 en wat valt er op? De
samenstelling van het nummer is dan bijvoorbeeld
altijd 9 etc.
950003 Set met getallen grafieken €39,95
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Scan hier voor de
instructie video van
het getallenbord

Set van 30 stuks
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Rekenvaardigheid
Geometrische vouwvormen 2D/3D

Tientallen Trainer

Met deze mooie set geometrische vouwvormen krijgen kinderen inzicht in de opbouw van een
piramide, vierkant, kubus, cilinder etc… Doordat de uitvouwbare kunststof vormen exact passen in
de plastic hulzen van de geometrisch vouwvormen, zien ze hoe zich dat verhoudt in het platte vlak.
Met de geometrische vormen flipover kunnen er extra opdrachten aan toegevoegd worden. Een set
bestaat uit 11 vormen.
118500
Geometrische vouwvormen, per set €39,95

De tientallen trainer stimuleert op een eenvoudige wijze het inzicht
in tientallen op basis van kleuren en aantallen. De set bestaat uit 10
opdrachtborden en 100 insteekdopjes en zijn koppelbaar.
111820
Tientallen Trainer € 69,95

Tientallen vloerkleed
• Mooie aanvulling op de tientallen trainer (111820) om
klassikaal het getalbegrip tot en met 10 te oefenen.
Set bestaat uit een mat met 10 vaks verdeling en 20
ronde schijven in de kleuren geel en rood. Door met
deze mat te werken oefen je de vele aspecten van
rekenen op een praktische manier, zoals:
• optellen en aftrekken
• even en oneven nummers
• getallen structuren
• nummers vergelijken
• automatiseren
880000 Tientallen vloerkleed € 99.00
880000S Tientallen vloerkleed per 2 van
€ 198,00 voor € 169,00

Driekantige
piramide

Driekantig
prisma

Kegel

Vierkantige
piramide

Rechthoekig
prisma

Kubus

Vijfhoekige
piramide

Vijfhoekig prisma

Cylinder

Zeshoekige
piramide

Zeshoekig prisma

Geometrische vormen flipover (set van 6 stuks)
Ontwikkeld om te gebruiken bij de 2D en 3D geometrische vouwvormen.
(artikel 118500).
Met deze geometrische vormen flipover worden de 11 geometrische lichamen
weergegeven in 3D en 2D. Daarnaast worden naam, vlakken, hoeken en randen
benoemd door de kaartjes op de juiste aantallen te draaien.
118600
Geometrische vormen flipover (set van 6 stuks) €69,95
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Rekenvaardigheid
Capi Telkralen

Kralensnoeren

Een rekenspel tot en met 10 waarbij kinderen voorwerpen tellen die op kaart
zichtbaar zijn. De 6 meegeleverde fotokaarten zijn levensecht en met thema’s uit
het dagelijkse leven. Bij elk gevonden thema mag het kind een kraaltje plaatsen op
de standaard. Indien de opdracht is voltooid volgt een zelfcontrole.

De kralensnoeren hebben tot doel het (in)oefenen van getal structuren van
de getallen tot 20/100, het oefenen van gestructureerd tellen tot 20/100
en het oefenen van het optellen en aftrekken tot 20/100. Er is een klassikale
uitvoering t/m 100 waarmee wordt gewerkt met een tien-structuur door gele
en blauwe kralen te gebruiken. De kralen zijn 1 cm breed waardoor je ook
makkelijk een omtrek kan meten.

Inhoud:
6 fotokaarten, 6 opdrachtkaarten, 50 kralen, massief houten standaard.
Formaat kist: 39 x 25 x 6,5 cm (l x b x h).
001805 Capi Telkralen per set € 95,00
001806 Extra standaard €12,50
001807
Extra set kralen € 9,95

112102

112100
112103

Kralensnoeren

Kralensnoer individueel tot 20

112100

 ralensnoer klassikaal tot 100
K
€ 21,50 per stuk | Bij 10 stuks à € 20,50 | Bij 30 stuks à € 19,50

112102

 ralensnoer individueel tot 100
K
€ 8,50 per stuk | Bij 10 stuks à € 7,95 | Bij 30 stuks à € 6,95

Bevat 10 gele en 10 blauwe kralen met 2 koorden.
113103
Kralensnoer individueel tot 20
€ 6,95 | Bij 10 stuks à € 6,50 | bij 30 stuks à € 5,95

Getallen lijnen met wasknijpers
Opeenvolgende getallen vormt een sterk visueel inzicht. Deze uitgebreide set bevat 22 gekleurde
wasknijpers die door de draad geregen kunnen worden, 2 x 3 meter koord om kaartjes aan te
hangen, 15 blanke beschrijfbare kaartjes en 84 bedrukte kaarten verdeeld in breuken, decimalen,
procenten, geschreven getallen tot 20 (in het Engels), voorgedrukte getallen tot 20. Allemaal
netjes verpakt in kunststof transparante bak met deksel.
111700
Getallen lijn met wasknijpers € 89,00

Nexus Rekenmachine Junior | tweeregelig
Tweeregelige rekenmachine, waarbij de uitkomst van de
som wordt getoond terwijl de opdracht zichtbaar blijft.
Rekenmachine met extra grote toetsen en een groot, duidelijk
9-cijferig afleesvenster. Dual Power.
452222 Nexus Rekenmachine Junior | tweeregelig € 6,95
452000 Klassenset Rekenmachine junior | tweeregelig
(30 stuks inclusief opbergbak) € 199,95

6
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Rekenvaardigheid
Weegschaal 2KG

Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen

Een balans met een capaciteit van 2KG, gemaakt van gerecycled plastic. Ideaal om te
experimenteren met het vergelijken en wegen van verschillende voorwerpen. Set bestaat uit:
tafel balans 2KG, 1000 gewichten kubussen die aan elkaar gelinkt kunnen worden, 2x2 liter
maatbekers, 9 lege kubussen die gevuld kunnen worden met diverse materialen.
E22013
Weegschaal 2kg per set €159,00

Het individuele rekenrek van 0 t/m 20. Bevat 2 stangen van 10 kralen in een
10 -structuur. Formaat 24x3x6 cm
E22001
Rekenrek individueel (10 rode en 10 blauwe kralen) per stuk € 5,95
Bij 10 stuks € 5,65 p/st
Bij 30 stuks € 5,35 p/st

Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen
Het individuele rekenrek van 0 t/m 20. Bevat 2 stangen van 10 kralen in een
5-structuur. Formaat 24x3x6 cm
E22011
Rekenrek individueel (2x 5 blauwe en 2x 5 rode kralen) per stuk € 5,95
Bij 10 stuks € 5,65 p/st
Bij 30 stuks € 5,35 p/st

Telraam | 100 kunststof kralen
Opgebouwd in een 5-structuur. Afmeting: 25 x 17 x 4,5 cm.
E22012
Telraam | 100 kralen per stuk € 10,75
Bij 10 stuks € 10,25 p/st
Bij 30 stuks € 9,75 p/st

Tel-slangen
Leuke set van 30 stevige matten met verschillende tientallen erop.
Door deze aan elkaar te leggen kun je sommen maken op een speelse manier.
De matten hebben nummers van 10 tot en met 50 en zijn wisselend in lengte.
E31000 Tel-slangen (set van 30 matten) per set € 79,50

Telraam | 100 kunststof kralen
Opgebouwd in een 10- structuur. Afmeting: 25 x 17 x 4,5 cm
E22002 Telraam | 100 kralen per stuk € 10,75
Bij 10 stuks € 10,25 p/st
Bij 30 stuks € 9,75 p/st

50
=50
40+10 =50
30+20 =50
20+30 =50
10+40 =50

Splitsbox klassikale set
Splitsbox is een leer- en hulpmiddel bij de splitsoefeningen
tot 20. Afmeting: 12,5x7,5x1,5 cm. Deze splitsboxjes hebben 3
compartimenten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden
geopend. Sluit 1 of 2 deksels en leer optellen en aftrekken. Open
de deksels en bekijk de resultaten. Zelfcontrole is mogelijk.
E22004 24 splitsboxen in kunststof opbergkoffer en 100 reserve
ballen met handleiding. € 119,95

50+50
40+40+20
30+30+30+10
20+20+20+20+20
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Tijd en planning
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Deze leerlingenklokjes/timers digitaal geven de exacte tijdsduur aan voor een
bepaalde activiteit. Om terug te tellen stel je de gewenste tijd in en druk je op
START/STOP. Er gaat een kort alarm af wanneer de tijd om is. Om op te tellen
druk je op START/STOP en de timer telt tot 99 minuten en 59 seconde. Ze
hebben een magnetische achterkant waardoor ze makkelijk te plaatsen zijn op
een willekeurige stalen ondergrond. Afmeting: 9 cm x 5 cm x 2 cm
904004 Leerlingenklokjes/Timers digitaal (set van 3 stuks) € 39,50
Bij 10 sets (klassenset) € 35,00 per set

MAG N

E TISC

over de tij
d

Leerlingenklokjes/ Timers digitaal (set van 3 stuks)

TISCH !

en
er

Een draai aan de buitenste ring om op de minuut nauwkeurig de gewenste
periode in te stellen. Het aftellen is net als bij een eierwekker. Door het gekleurde
vlak kunt u zien hoeveel tijd al verstreken is (wit) en hoeveel minuten er nog over
zijn (blauw).Door de magnetische achterkant zijn deze timers ideaal om op een
metalen whiteboard te plaatsen. Doorsnede 8 cm. Werkt ZONDER batterijen.
904003 Leerlingenklokjes/Timers (set van 3) € 39,50
Bij 10 sets (klassenset) € 35,00 per set

simpe
le
Een

Tijd en planning

Leerlingenklokjes/ Timers analoog (set van 3 stuks)

H!

Nexus Duo-Klok
Een echt werkende combinatieklok: zowel analoog als digitaal (12- en 24-uurs aanduiding)
en loopt volledig synchroon. In standaardmodus wordt door beide klokken dezelfde en
de enige juiste tijd aangegeven. Druk op de rode knop voor de rode uurwijzer en/of op de
blauwe knop voor de blauwe minutenwijzer. De wijzers draaien razendsnel naar het door
u gewenste tijdsbeeld. Onmiddellijk en automatisch past de digitale voorstelling zich aan.
Ideaal voor het leren lezen van de verschillende kloktijden, waarbij de afdekplaat zeer handig
is. Deze afdekplaat glijdt over een gleuf moeiteloos heen en weer tussen analoog en digitale
voorstelling. Kenmerken: De klok kan opgehangen, of met de tafelstandaard staand, gebruikt
worden. Afmeting: 30 x 21 x 5 cm.
Samenstelling: Klok, afneembare afdekplaat, tafelstandaard.
Batterijen: 2xAA (niet bijgesloten)
904001 Nexus Duo-Klok € 95,00

Nexus magnetische timekeeper (klassikaal)
De Nexus magnetische timekeeper geeft exact de tijdsduur voor een bepaalde activiteit
aan. Dankzij de blauwe schijf is kun je precies zien hoeveel tijd er nog over is. Hierdoor
leren kinderen bewuster omgaan met een tijdsspanne. Door de magneet aan de achterzijde
kan de timekeeper op ieder metalen ondergrond worden vastgemaakt, maar heeft ook een
uitvouwbare standaard aan de achterzijde om hem op een tafel te plaatsen.
904002 Nexus magnetisch timekeeper € 39,95

MAG N E

Scan hier voor de
instructie video van
de klok

TISCH !

Tijdset
Met uitvouwbare
standaard aan
achterzijde

Draai aan de knop
en zie hoe de tijd
verstrijkt

Houd de tijd in
de gaten!

Grote tijdset met tijdslinialen en beschrijfbare opdrachtkaarten. De opdrachtkaarten worden gebruikt
i.c.m. de tijdslinialen. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de verstreken tijd is. De verstreken tijd kun
je vervolgens weergeven op de meegeleverde opdrachtkaarten.
De opvouwbare tijdslinialen hebben een 24-uurs aanduiding. Deze linialen helpt kinderen het begrip
van verstreken tijd te begrijpen en duidelijk weer te geven op de linialen.
Inhoud: 10x A4 beschrijfbare tijds-opdrachtborden, 1x A3 leerkrachtenbord, 10 klok-linialen
(opvouwbaar) en met 24-uurs aanduiding.
810005 Tijdset compleet € 189,00
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Tijd en planning
Time Timer
3 verschillende maten time timers. Allemaal met
geruisloze werking en een optioneel eindsignaal (aan/uit).
Werkt op 1 AA alkaline batterij (niet bijgesloten).
JAC 500 Time Timer Large (30x30 cm) € 68,50
JAC5008 Time Timer Medium (18x18 cm) € 51,50
JAC 5007 Time Timer Pocket (7,5x7,5 cm) € 45,50

5 grote zandlopers in plastic koffer.
Eenheden 30 sec, 1,3,5 en 10 minuten.
Afmeting: 15cm hoog en doorsnee 5,5 cm
EP120049
€ 65,00

Time Timer Plus

Giga zandloper
Super grote zandlopers gemaakt van kunststof, maar liefst 30 cm hoog en
ø 15,5 cm. Kan worden geleverd in 5 verschillende tijdsaanduidingen.
5,15,30, 45 en 60 minuten. Een handig hulpmiddel bij verschillende spellen
en situaties. Te gebruiken in de klas, op het schoolplein of gewoon thuis.
EP 120170 5 min. rood		
€ 49,00
EP 120178 15 min. blauw
€ 49,00
EP 120179 30 min. groen
€ 49,00
EP 120180 45 min. Geel
€ 49,00
EP 120181 60 min. Zwart
€ 49,00

Dit model heeft transparant venster waarmee de rode schijf wordt
beschermd. Instelbaar d.m.v. een knop aan de voorzijde, optioneel
geluid, instelbaar geluidsvolume, geruisloze werking, geen getik,
grote cijfers, afmeting 14x18 cm. Gaat tot 60 minuten.
JAC5025 Time Timer Plus zwart € 54,95
JAC5030 Time Timer Plus wit € 54,95

Time Timer MOD
Deze unieke Time Timer kenmerkt zich door een verwisselbare (siliconen) hoes. De bekende rode schijf wordt beschermd door een transparant venster. Door
de geruisloze werking (geen getik) en het optioneel in te stellen geluidssignaal is deze Time Timer uitermate geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Met de gecentreerde bedieningsknop kan de rode schijf gemakkelijk worden ingesteld. De Time Timer MOD wordt standaard geleverd met een donkergrijs
hoesje. Het donkergrijze hoesje kunt u eenvoudig vervangen door een hoesje in een vrolijke kleur. De gekleurde hoesjes worden separaat verkocht.
Jac5026
Time Timer Mod donkergrijs € 47,95
Jac5027BE
Hoesje voor Time Timer mod fuchsia € 9,25
Jac5027BL
Hoesje voor Time Timer Mod blauw € 9,25
Jac5027GR
Hoesje voor Time Timer Mod groen € 9,25
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Dry Erase Board voor Time Timer MOD
Schrijf een tekst of plaats een afbeelding op het Dry Erase Board
en maak zo het gebruik van de visuele Time Timer MOD nog
effectiever. Gebruik het Dry Erase Board als agenda of schrijf
er tijdslimieten op om taken, teamwerk en activiteiten op tijd te
houden. Afmeting: 20x20 cm. Uitwisbare stiften en Time Timer
MOD niet meegeleverd.
JAC5028 Dry Erase Board voor TimeTimer MOD € 19,95

Schrijven

Time timer lege kaarten 5 stuks medium 18 x 18 cm
Vooral voor jonge kinderen is dit een uitstekend hulpmiddel. Op de
Time Timer blanco kaart bent u vrij om een eigen tijdsaanduiding
aan te geven bijvoorbeeld door middel van pictogrammen. Ook is het
mogelijk om met een uitwisbare stift op de blanco kaart te schrijven.
Hierdoor kunt u met eigen fantasie invullen hoe u het verloop van tijd
wilt aanduiden. De kaarten worden geleverd in een set van 5 stuks.
Jac5005 € 8,95

De Time Timer Magnetic Pictogram Kit
Is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel voor kinderen die iets meer
ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Het gebruik
van pictogrammen is het meest effectief in combinatie met een Time
Timer. De pictogrammen kunnen helpen de zelfstandigheid te vergroten
en een besef van tijd te ontwikkelen tijdens allerlei dagelijkse bezigheden,
zoals aankleden, persoonlijke hygiëne, spelen, school en diverse andere
activiteiten.
Inhoud:
• 35 magnetische pictogrammen zonder tekst
• 35 magnetische Time Timer pictogrammen
• 1 x magnetische deurhanger
• 1 x uitwisbare stift
JAC5060 Time Timer Magnetic Pictogram Kit € 39,50
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Peg2Paper
Schrijfconcept
Vernieuwend schrijfconcept dat helpt bij
de ontwikkeling van de juiste pengreep.
Patronen maken • Repeteren • Voorwaartse progressie
Waarom is een goed handschrift zo belangrijk?
Een goed handschrift is een manier om te communiceren, net als praten. Sommige mensen noemen het “de taal van
de hand”. Het is een manier om uiting te geven aan gedachten en ideeën, en een manier om te communiceren met
anderen. Al de producten uit het Peg to Paper concept zijn ontwikkeld in samenspraak met de specialisten van de “
National Handwriting Association” uit Engeland.

Meer weten? Kijk op www.nha-handwriting.org

28cm

STAP

1

Stap 1: Reuze insteekbord

Stap 2: Het Link& Lace bord

STAP

Stap 3: Het schrijfbord

Nexus Link & Lace
Reuze insteekbord

Stap 4: Werkkaarten met
driekantige viltstiften

Stap 5: Potlood & Papier

Deze werkkaarten zijn te downloaden via : www.capi-education.com
s
Pattern Card
Board
n onto the Peg
Copy this patter

& Lace Board
this pattern onto the Link
Pattern Cards – Copy
using circles and lines
d the dots
photocopied dots work card
g a circle aroun
card by makin
Copy this pattern onto the
copied dots work
n onto the photo
Copy this patter

118

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Stap 6: pen & Papier

Voordat kinderen leren schrijven is het belangrijk dat ze een juiste pengreep
aanleren. Hiervoor is het Reuze insteekbord ontwikkeld. Met de grote
insteekparels leren de kinderen spelenderwijs de juiste vingergrip. Voor
het vasthouden en het induwen van de pegs in het bord moeten kinderen
hun kracht doceren. Dit oefent de juiste vinger- en handspieren. Maar door
de kracht die gebruikt wordt zijn kinderen zich ook meer bewust van hun
vingerhouding (pengreep).Ze leren patronen naleggen met de meegeleverde
voorbeeldkaarten. Lijnen en vormen leiden tot letters en cijfers. De pegs
zijn stapelbaar en kunnen daardoor als telmateriaal worden gebruikt. TIP: de
patronen op het bord kunnen op papier worden nagetekend. Zeer geschikt
voor oudere kinderen die nog steeds problemen hebben met een juiste
pengreep. Kaart 1-11 oefent het richtingsgevoel en de positie in de ruimte.
Verticaal, horizontaal en diagonaal. Elke lijn heeft zn eigen kleur. Kaart 12-24
oefent de basisvormen. Vierkanten, rechthoeken en driehoeken.
Inhoud: Peg Board 40 x 40 cm, voorbeeldkaarten 24 x 25 cm, 100 reuze
insteekparels in 10 kleuren en A4 met instructie.
907015 Reuze insteekbord, per set € 79,00

2

De tweede stap binnen het ‘Peg to Paper’ principe is het Link
and Lace rijgbord. Dit unieke concept is de vervolgstap op
het voorbereidend schrijven.De leerling klemt met behulp
van een driekantige pen de rijgveter in het rijgbord.De
rijgveters hebben dezelfde kleuren als de insteekparels uit
het reuze insteekbord. De 4 rijgborden kun je aan elkaar
koppelen tot één groot bord. Dit geeft mogelijkheden
voor groepsactiviteiten. De insteekparels worden bij
voorkeur met de dominante hand in het bord gestoken. Het
overpakken van minder dominante hand naar dominante
hand is een belangrijk onderdeel in het ontwikkelproces.
Inhoud: 4 rijgborden 28 x 28 cm, 4 driekantige pennen,
40 rijgveters in 10 kleuren en A4 met instructie. 
907016 Link en Lace Rijgbord, per set € 68,95

Link & Lace reserve onderdelen
907017
907018

Link & Lace driekantige pennen - pak van 12 stuks € 9,95
Extra set veters - 20 x 50 cm & 20 x 100 cm € 12,50

Pattern Cards - Copy these
patterns onto the Chalkboa
rd

Nexus driekantige whiteboard stiften
208001
208002
208003
208004

 oos van 72 stuks – zwart € 39,95
D
Doos van 72 stuks – rood € 39,95
Doos van 72 stuks – blauw € 39,95
Doos van 72 stuks – groen € 39,95
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Nexus A4 schrijfborden (whiteboard en krijtbord)

Driekantige viltstiften

Capi Grippy pen

Nexus ECO rollerpennen

Dubbelzijdig schrijflei voor krijtjes en whiteboard stiften
203600 Set van 30 stuks € 139,00

Binnen het ‘Peg to Pen’ concept wordt de voorkeur gegeven aan driekantige
viltstiften. Etui van 10 kleuren- Functionele grip- Lange levensduurUitwasbaar- Diameter 11 mm- Extra dikke kern van 4 mm. Top kwaliteit.
205000
10 etuis = 100 driekantige viltstiften € 39,95

Driekantige “grippy” pen met rubberen grip.
Met logo” maakt schrijven leuk!”
260000C 50 stuks in kartonnen doosje
€ 59,95
260013C 50 stuks navullingen blauw
€ 27,50

240000
240001
240003

30

STAP

6

Schrijfborden

ECO rollerpennen - doosje van 30 pennen € 99,00
Zwart - pak van 300 vullingen € 23,95
Blauw - pak van 300 vullingen € 23,95

Met handige
Smartphone houder

STAP

3

STAP
STAP

4

STAP

6

STAP

6

3

Kinderformaat

Bordkrijt driekantig Wit & Gekleurd
209650
209750

Wit - doos a 100 stuks € 12,50
Gekleurd - doos a 100 stuks € 12,50

Nexus driekantige fineliners (blauw/zwart)

STAP

5

Deze driekantige fineliners zijn speciaal ontwikkeld na gebruik van de HB
driekantige jumbo potloden. Ze zijn er in twee maten en dus een perfecte
vervolgstap in het schrijfproces.
204001
Doos van 100 stuks zwart, lengte 17 cm
€ 45,00
204003
Doos van 100 stuks blauw, lengte 17 cm € 45,00
209001
Doos van 100 stuks zwart, lengte 12 cm € 38,95
209003
Doos van 100 stuks blauw , lengte 12 cm € 38,95
HB

9.6 mm

HB driekantige Jumbo potloden
103049

Nexus Microvezel doekjes

Doos van 144 stuks € 49,50

Super handige doekjes voor het reinigen van whiteboarden/ 			
krijtborden of andere voorkomende schoonmaakklussen op
school. Door de microfiber vezels blijft de stof en inkt-resten 			
achter in het doekje. Uitwasbaar.
203000 Pak van 30 microfiber doekjes (15x15 cm) € 24,95

Nexus A4 Transparante werk-insteekhoezen

Deze werkkaarten zijn te downloaden via : www.capi-education.com

120

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Transparante beschrijfbare hoezen. Met deze hoezen kun je eenvoudig (schrijf)
opdrachten maken, door gebruik te maken van whiteboard stiften. Na gebruik
makkelijk schoon te maken met de microfiber doekjes.
906200 Set van 10 werkhoezen in 2 x 5 kleuren € 28,50
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Onderbouwpakket
260300

Schrijven

Van € 534,19 voor € 450,00

Van
€ 534,19

Voor

€ 450,-

Totaalpakket
260200

Van € 859,08 voor € 675,00

Voor

Van
€ 859,08

€ 675,HB Driekantige Jumbo potloden
Speciaal ontwikkeld voor het leren schrijven van het jonge kind. Door het grote
formaat en de driekantige grip wordt direct de juiste schrijfhouding aangeleerd.
103049
Doos van 144 stuks € 49,50
9.6 mm

Onderbouwpakket Totaalpakket
Art.Nr

Omschrijving

907015

Reuze insteekbord

Aantal Prijs incl BTW
1

€ 79,50

1

€ 79,50

907016

Nexus Link& Lace

1

€ 68,95

1

€ 68,95

203600

Schrijfbordjes (krijt en whiteboard) 30 stuks

1

€ 139,00

1

€ 139,00

209600

Driekantig krijt wit 100 stuks

1

€ 12,50

1

€ 12,50

209700

Driekantig krijt gekleurd 100 stuks

1

€ 12,50

1

€ 12,50

208001

Driekantige whiteboard stiften 72 stuks zwart

1

€ 39,95

1

€ 39,95

205000

Driekantige viltstiften 100 stuks

1

€ 39,95

1

€ 39,95

103049

HB driekantige jumbo potloden

1

€ 59,00

1

€ 59,00

103501

HB anti slip potloden (72 stuks)

1

€ 29,95

1

€ 29,95

204001

Driekantige fineliners zwart of blauw (204003) (100 stuks)

1

€ 45,00

240000

Nexus Eco Writer (doos van 30 stuks)

1

€ 99,00

240001

Cartridges voor Eco writers (300 stuks blauw)

1

€ 23,95

240002

Cartridges voor Eco writers (300 stuks zwart

206001

Nexus handwriter met super zachte punt zwart of blauw (206003)

203000

Micro fiber doekjes (klassenset 30 stuks)

906200

A4 werkhoezen beschrijfbaar (10 stuks)

907017

Extra set van 12 driekantige werkpennen

1

907018

Extra set van 40 gekleurde veters (10 kleuren)

1

Alle prijzen zijn inclusief BTW

HB Zeskantige potloden
Ongelakte zeskantige potloden in een grosverpakking.
103400 Doos van 144 stuks € 29,95

6.9 mm

€ 23,95
1
1

€ 24,99

€ 49,00

2

€ 49,98

2

€ 59,00

€ 11,95

1

€ 11,95

€ 11,95

1

€ 529,14

122

Aantal Prijs incl BTW

€ 11,95
€ 854,08
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Schrijven
Eco-Rollerpennen

Super fineliners

Door de ergonomische driekantige greep bevordert deze pen
een goed handschrift. De rollerpennen zijn navulbaar met blauw
of zwartschrijvende inktpatronen en heeft een schrijfdikte van
0,7mm. De instant drogende inkt laat geen inktvlek achter bij
kinderen met een aarzelende schrijfsnelheid. Geschikt voor zowel
rechts- als linkshandigen. In de pen is ruimte voor een naamplaatje
en wordt standaard geleverd met 1 vulling.
240000 Eco-rollerpennen – doos van 30 stuks € 99,00
240001 Eco-rollerpen inktpatronen blauw – 300 stuks € 23,95
240003 Eco-rollerpen inktpatronen zwart – 300 stuks € 23,95

Deze soepel schrijvende kwaliteits balpennen zijn gevuld met veel inkt voor
extra lange levensduur. De dop kan voor een langere periode van de pen gelaten
worden zonder dat de pen uitdroogt.
206001 Zwart- doosje van 30 stuks € 39,50
206003 Blauw- doosje van 30 stuks € 39,50

Nexus driekantig schoolbordkrijt wit| stofvrij

Nexus driekantig schoolbordkrijt gekleurd| stofvrij

Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel
waardoor het niet breekt.
209650 Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes) € 12,50

Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel
waardoor het niet breekt.
209650 Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes) € 12,50

Capi Grippy Pen “maakt schrijven leuk”
Driekantige pen met rubber grip voor een betere schrijfhouding. De pen heeft een fijne gel-inkt
vulling waardoor schrijven echt leuk wordt! De handige lichtblauwe draaiknop kan tevens als
standaard dienen voor je smartphone. Met logo” maakt schrijven leuk!”
260000C 50 stuks in kartonnen doosje
€ 59,95
260013 C 50 stuks navullingen blauw
€ 27,50

Nexus A4 schrijfborden (krijtbord/whiteboard)
Dubbelzijdige schrijflei voor krijtjes en whiteboard stiften.
203600 Per set van 30 stuks € 139,00

Met handige
Smartphone houder

Nexus driekantige fineliners (blauw/zwart)
Deze driekantige fineliners zijn speciaal ontwikkeld na gebruik van de HB
driekantige jumbo potloden. Ze zijn er in twee maten en dus een perfecte
vervolgstap in het schrijfproces.
204001
Doos van 100 stuks zwart, lengte 17 cm
€ 45,00
204003
Doos van 100 stuks blauw, lengte 17 cm € 45,00
209001
Doos van 100 stuks zwart, lengte 12 cm € 38,95
209003
Doos van 100 stuks blauw , lengte 12 cm € 38,95

Kinderformaat

Nexus Eco-Navulbare whiteboard stiften
Navulbare whiteboard stiften met beitel en ronde punt. Door de doorzichtige
huls zie je direct hoeveel inkt je nog over hebt en kun je de pen eventueel
personaliseren.
207001
Eco- navulbare whiteboard stiften- ronde punt, 10 stuks € 8,95
207002 Eco-navulbare whiteboard stiften – beitel punt, 10 stuks € 8,95
207011
207012
207013
207014

124

Alle prijzen zijn inclusief BTW

I nktpatronen zwart- doosjes van 10 stuks
Inktpatronen rood- doosjes van 10 stuks
Inktpatronen blauw- doosjes van 10 stuks
Inktpatronen groen- doosjes van 10 stuks

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
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Schrijven
Nexus driekantige whiteboard stiften

Nexus whiteboard leerkracht met handvat

208001
208002
208003
208004

Het bord heeft een magneethoudend geëmailleerd stalen
schrijfoppervlak en een stijlvol aluminium profiel met kunststof
hoeken. Het bord inclusief lijst is uitgevoerd in de maat
60x45cm.
203500	Whiteboard leerkracht met handvat € 21,50

 oos van 72 stuks – zwart
D
Doos van 72 stuks – rood
Doos van 72 stuks – blauw
Doos van 72 stuks – groen

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95

Nexus A4 dubbelzijdig whiteboard met
schrijflijnen
Deze dubbelzijdige en magneethoudende whiteboarden hebben
voorbedrukte lijnen aan één zijde van het board. De okergele
kleur zorgt voor een betere leesbaarheid.
203092 A4 dubbelzijdig whiteboard met schrijflijnen € 12,50

Nexus Microvezel doekjes
Nexus whiteboard stiften rond
201591
201591
201591
201591

Doos van 12 stuks – zwart
 oos van 12 stuks – rood
D
Doos van 12 stuks – blauw
Doos van 12 stuks – groen

€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95

Handige doekjes van 15x15 cm om o.a whiteboard mee
te reinigen. Maar ook bruikbaar voor alle voorkomende
schoonmaakklussen op school.
203000 Set van 30 stuks € 24,95

Magnetisch whiteboard

Nexus A4 transparante werk-insteekhoezen
Beschrijfbare hoezen met whiteboard stiften. Deze kunnen
gebruikt worden om schrijfoefeningen te maken, op te
tekenen etc. set van 10 stuks in 5 kleuren
906200 A4 Insteekhoezen – set van 10 stuks € 28,50

126

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Magnetisch whiteboard in hoogte verstelbaar en kantelbaar. Hierdoor
ook geschikt voor kinderen en te gebruiken als magnetische tafel. Stevig metalen
frame met rubber vloerbeschermers. Bovenaan zit nog een clip voor het plaatsen
van een flipoverblok. Afmeting whiteboard 60x90 cm
220000 Magnetisch Whiteboard € 139,95
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Creatief
en expressie

Beschrijfbare dobbelstenen in 4 kleuren
Met deze set van 12 beschrijfbare dobbelstenen kun je met whiteboard stiften
allerlei oefeningen doen. Set bestaat uit 3 rode, 3 blauwe, 3 groene en 3 roze
dobbelstenen. Gemaakt van rubber voor geruisloos dobbelen. Afmeting 5x5 cm

111803

Set van 4 stuks, 5x5 cm

€ 24,50

111805

Set van 12 stuks, 5x5cm € 69,00

Beschrijfbare dobbelstenen groot
Formaat 12x12 cm
111804
Voordeelset van 4 stuks

€ 95,00

Beschrijfbare dobbelstenen groot (12x12 cm)
111802
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Per stuk kleur assorti geleverd

Alle prijzen zijn inclusief BTW

€ 29,95
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Creatief en expressie

Creatief
en expressie

Nexus Jumbo kleurknotsen assorti,
doorsnede 1 cm met extra dikke stift van 5 mm
103300 D
 oos met 12 jumbo kleurknotsen € 6,85
103310 Kunststof opbergbak met vakverdeling en
144 kleurknotsen in 12 kleuren € 89,50

5 9.6 mm

Nexus Jumbo kleurknotsen per kleur,
doorsnede 1 cm met extra dikke stift van 5 mm
103300 BLK- Zwart
103300 DBL - Donkerblauw
103300 DBR - Donkerbruin
103300 DGR - Donkergroen
103300 FL - Vleeskleur
103300 LBL - Lichtblauw
103300 LG - Lichtgroen
103300 O – Oranje
103300 PI – Roze
103300 PUR – Paars
103300 R – Rood
103300 Y – geel
Per dozijn 	€ 6,85

5 9.6 mm

Nexus super zachte driekantige kleurpotloden
103600 Doos met 12 driekantige potloden en slijper

€ 8,95

5.8 9.6 mm

Nexus super zachte driekantige potloden
klassenset (144 stuks)

Nexus Schoolkleurpotloden,
doorsnede 0,7 cm met stift van 3 mm

103610 Kunststof

opbergbak met vakverdeling en 144 driekantige potloden
en 12 slijpers € 109,75

103025 Doos met 12 kleuren € 2,95
103030 288 kleurpotloden in kunststof opbergbak met deksel

€ 89,50

103030

5.8 9.6 mm
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2.9 6.9 mm
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Creatief en expressie
Nexus Reuze potloden metallic

Reuze Aquarelkrijt

Prachtige set reuze potloden met de kleuren goud, zilver, brons,
rood, blauw en groen.
E60500 12 Reuze metallic potloden in 6 kleuren € 16,50
E60600 108 Reuze metallic potloden in 6 kleuren.
Netjes verpakt in kunststof bak met deksel € 149,00

Top kwaliteit aquarelkrijt met een goede hechting op bijna
alle ondergronden. Zoals papier, karton, glas etc. Prima om
kleuren te mixen of te stencilen maar ook om met behulp
van een waterpenseel kun je met deze krijtjes verven.
101100 Reuze Aquarelkrijt set van 12 kleuren € 19,75

Top Quality

Driekantig Reuze Stoepkrijt
Reuze stoepkrijt voor buiten. Verpakt in kunststof opbergbak per 29 stuks.
209800
Reuze driekantige stoepkrijt, verpakt in kunststof opbergbak € 11,95
209800S Per 12 stuks in omdoos € 99,00

Nexus driekantig schoolbordkrijt wit| stofvrij

Nexus driekantig schoolbordkrijt gekleurd| stofvrij

Jumbo olie krijtjes

Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel
waardoor het niet breekt.
209650 Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes) € 12,50

Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel
waardoor het niet breekt.
209750 Assortie kleuren - Doosje van 100 stuks (10x10 doosjes) € 12,50

Geschikt voor vrijwel elke ondergrond, glad en ruw papier, hout en
stof. Fantastisch kleurafgifte waardoor je ook de kleuren kunt mixen,
stencilen en vormen in graveren.
E62000 Per dozijn met 12 kleuren € 8,95

Nexus driekantige oliekrijtjes schoolset 288 stuks
102008 Doos met 24 kleuren

Stencilling
Scratch Board
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€ 65,00

Water Resist
Printing
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Creatief en expressie
Driekantige viltstiften voor betere grip
E61000 Set van 12 driekantige viltstiften in plastic opbergdoos

Nexus Viltstiften bakjes
€ 3,95

Set van 10 bakjes in 10 kleuren die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
708000 Set van 10 kleuren € 14,50

Jumbo uitwasbare mega stiften
Set van 2 x 6 kleuren met brede punt voor groot bereik.
74000 Jumbo uitwasbare stiften € 49,75

Nexus Driekantige jumbo viltstiften
Hoge kwaliteit viltstiften met driekantige grip voor betere schrijfhouding.
Set bestaat uit 100 viltstiften (10 etuis van 10 stiften).
205000 set van 100 driekantige viltstiften € 39,95

4

11 mm

Nexus verfpennen
• Uitwasbare inkt
• Verfpennen voor langdurig gebruik door vol reservoir aan inkt
• Synthetische punt voor mooie afwerking.
Te gebruiken op glas, karton, porselein etc.
708100 Nexus verfpennen 12 stuks € 17,50

Metallic Stiften
Deze stiften zitten tussen een stift en een penseel in.
Door de metallic kleuren krijg je wonderschone effecten.
Set bestaat uit 60 stiften in 6 kleuren.
708200 Set van 60 metallic stiften in 6 kleuren € 65,00
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Creatief en expressie
Nexus driekantige rubber penselen

Nexus Rubber Penselen

Nexus Rubber penselen breed

Set van 30 rubber penselen in 3 verschillende maten en drie kleuren.
Rood=small/geel=medium/blauw-= large
703300 Set van 30 rubberen penselen € 62,50

Deze rubberen penselen of carvers zijn geschikt voor zowel verf- als
modelleertoepassingen. Met de zachte rubberen punten in 5 verschillende
vormen kun je met de carvers diverse soorten verf een structuur geven. De
carvers zijn ook heel handig om klei te modelleren en te bewerken. Ze zijn
gemakkelijk schoon te maken door ze onder de kraan af te spoelen.
709040 Set van 25 penselen in 5 vormen € 49,50

709030 Set van 12 stuks in de maten small, medium en large

€ 19,95

13 mm

Nexus rubberen penselen dubbelzijdig

Nexus anti knoeipotten

Nexus Reuze Stempelkussens

Set van 12 dubbelzijde rubberen penselen in 3 maten.
Te weten: nr.10, nr.14 en nr.18
E63000 Dubbelzijdige penselen € 49,75

Set van 30 anti knoeipotten in 6 verschillende kleuren.
709020 Set van 30 anti-knoiepotten € 39,95

Mooi, groot stempelkussen dat groot genoeg is om een afdruk te maken
van een stuk fruit, een blad, een kinderhand kortom allerlei voorwerpen.
Kenmerken: Met uitwasbare inkt. Afmeting: Ø 15 cm.
703000 Set bevat 6 kleuren € 29,95

Nexus waterverfblokjes

Nexus Driekantige waterverfpenselen in 3 maten

Set van 12 puur pigment waterverfblokjes. Met deze intensieve
kleuren maak je de mooiste creaties.
707000 Set van 12 kleuren € 12,75

Deze set van 90 waterverf penselen hebben een driekantige grip voor een
betere schrijfhouding. De set bestaat uit de meest gebruikte maten te weten:
30 penselen nr. 2, 30 penselen nr.6 en 30 penselen nr.10
707076 Set van 90 penselen in 3 maten € 89,00

Reuze grip penselen (driekantig)
Met deze set van 12 driekantige reuze penselen kan ieder kind beginnen
met verven. De speciaal ontwikkelde grip stimuleert al op jonge wijzen het
voorbereidende schrijven.
E64000 Reuze grip penselen set van 12 stuks € 55,00

Nexus jumbo penselen rond
Set van 30 penselen van fijn varkenshaar, goed geperst in zwaar
vernikkelde huls. Geschikt voor olie-en plakkaatverf.
707021 Set van 30 penselen € 29,75
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Creatief en expressie
Plakkaatverf

Nexus verf-/Klei Rollers en Stempels

in flacons van 1000 ml, met een uitstekende dekkracht. In heldere
transparante literflacons met unieke doseerdop. Zowel de flacon als de verf
zijn natuurvriendelijk en veilig voor kinderen. Dit product is glutenvrij.
101.5767 Lichtgroen		
101.5760 Lichtgeel		
101.5768 Bruin		
101.5761 Wit		
101.5769 Oranje		
101.5762 Donkerrood
101.5770 Zwart		
101.5763 Lichtrood		
101.5771 Paars		
101.5764 Donkerblauw
101.5772 Huidskleur		
101.5765 Lichtblauw		
101.5774 Roze		
101.5766 Donkergroen

Een uitgebreide set van 34 stuks rollers en stempels
710500 Nexus Verf-/Klei rollers en stempels € 89,00

Per stuk		
Per 6 stuks in 1 kleur

€ 4,85
€ 27,50

Schilderschorten
Schilderschorten voor kinderen, gemaakt van een lichtgewicht materiaal met
mouwen voorzien van elastiek. Leverbaar in drie verschillende maten.
104.5749 Schildershort geel vanaf 3 jaar
€ 8,25
104.5748 Schildershort rood vanaf 5 jaar
€ 8,25
104.5747 Schildershort blauw vanaf 7 jaar € 8,25

Krijtspray

Assortiment korte kwasten

3 bussen krijtspray van 200 ML in de kleuren rood,
geel en groen. Hoogwaardige krijtspray op basis
van natuurlijke grondstoffen. Uitermate geschikt
voor op de straat, gras, zand, of sneeuw.
Ook handig bij sportdagen of andere
buitenactiviteiten.
EP120314 Set van 3 flacons
€ 37,50

Kwasten van gebleekt varkenshaar in een aluminium
bus, met een korte steel in een assortimentsdoos van
54 stuks in de maten: 2, 4, 6, 8, 10 en 12.
104.3068 € 29,95

Nexus Kerst decoratie set
Met deze set kun je 3 leuke kerstcreaties
maken. Set bevat 14 x 46 cm strips en 6 kleine
strips, 12 pom-poms en 4 ogen.
703500 Nexus kerst decoratie set € 12,50

Nexus Verf-/Klei Vormenset
Een uitgebreide set van 24 verschillende vormen om mooie klei en verfcreaties
mee te maken.
710000 Nexus verf-/kleiset 24 delig € 69,95

Nexus Puppy Set
Leuke set om 3 verschillende hondjes van te
maken. Set bevat 18 strips chenille draad,
3 kleine neuzen en 6 ogen.
703400 Nexus Puppy set € 12,50
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Creatief en expressie
Groepsset soft klei in 6 kleuren

Nexus kleefstrips

6 potten met klei in de kleuren: rood, geel, blauw, groen, oranje en wit.
Deze klei is super zacht en dus extra makkelijk te bewerken.
Iedere pot bevat 4 rollen soft klei.
E68000 Soft klei per set € 65,00

Met deze kleefstrips kun je eenvoudig tekeningen en andere
kunstwerkjes ophangen in je klas. Door een stukje van de kleefstrip af te
trekken, plak je het zo op iedere vlakke ondergrond. Laat geen strepen
achter op de muur.
804315 Nexus kleefstrips (40 stuks) per set € 12,50

Nexus junior plakstiften paars 35 gram

Nexus plakstift wit 35 gram

Write Fix Lijmpennen

Doordat deze plakstiften gekleurd zijn zien de
kinderen veel beter waar de lijm op het papier zit.
Hierdoor wordt er minder lijm verbruikt.
Droogt transparant op.
804040 Nexus paarse plakstiften set van 12 stuks
35 gram € 12,95

Sterke lijmende plakstift. Droogt snel en
transparant op en is uitwasbaar. Verpakt
per 12 stuks.
804075 Plakstiften wit in doosje
van 12 stuks 35 gram € 11,95

Write fix is een lijmstift in de vorm van een
pen. Door zijn smalle en zeer krachtige
lijmpunt geschikt voor het gedoseerd
aanbrengen van de lijm op iedere ondergrond
zonder teveel te gebruiken. Verpakt in
voordeelverpakking van 30 stuks.
804080 Wite Fix lijmpennen set
van 30 stuks € 39,95

Nexus Form & Dry
Deze zachte modeleerklei is perfect voor jonge kinderen. Door de zachte
structuur zeer eenvoudige te bewerken. Er zitten 4 kleuren in een emmer die
makkelijk te mixen zijn. Nadat je er een leuke vorm van hebt gemaakt kun je
ze laten drogen waardoor er een foam-achtige creatie ontstaat. Deze kun je
eventueel weer heel leuk bewerken met kleurstiften.	
400000 Emmer met 4 kleuren € 49,95

Playmais
Veilig knutselmateriaal dat vervormd, geperst, gescheurd, gerold, geknipt en gesneden kan
worden. Het materiaal is biologisch afbreekbaar. Kan met houten staafjes aan elkaar verbonden
worden. De bouwstenen en constructieplaten zijn met een sponsje te bevochtigen en kleven
dan vanzelf aan elkaar. Maar liefst 3150 stuks Playmais, 5 mesjes, doekjes en instructieboekje.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
131.0090 Playmais groepsset inclusief accesoires
€ 29,99

ELS Krachtige gelsticks 25 grams (met navullingen)

Nexus krachtige gel sticks

Deze gelsticks zijn net zo sterk als de Nexus 40 gram plakstiften maar
zijn ook nog eens navulbaar. Hierdoor bespaar je niet alleen geld maar
ook het milieu.
E65000 Set van 12 krachtige plakstiften 25 gram € 14,95
E65001 Set van 12 navullingen à 25 gram € 12,95

Super krachtige plakstiften voor het zwaardere plakwerk
804066 Set van 12 krachtige plakstiften 40 gram € 23,95

E65000
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Creatief en Expressie
Nexus jumbo elektrische potloodslijpers 3 gaats

Kinderscharen

Figuurschaar

Deze slijpmachine met zware motor is beveiligd tegen
oververhitting. Geschikt voor alle soorten en maten potloden,
zeskantig, driekantige of jumbo potloden.
Met het verschuifbare plaatje aan de voorzijde verander je de
grote van de te slijpen potloden.
Stopt automatisch als potlood geslepen is.
104001 Per stuk € 109,95

Set van 32 kinderscharen in een doosje. Lengte 12,5 cm.
E67032 Kinderscharen 32 stuks per set € 29,50

127.8189
127.8191
127.8192

Door middel van het
verstelbare schuifje aan
de voorzijde kunnen
verschillende potlooddiktes
worden geslepen

Figuurschaar kartel
€ 4,25
Figuurschaar kleine golf € 4,25
Figuurschaar grote golf € 4,25

Los opvangbakje

Geschikt voor alle
soorten potloden
Puntenslijper duo-model
Set van 24 slijpers met opvangbakje slijpt moeiteloos kleurknotsen en
driekantige potloden.
103997 doos van 24 duo slijpers € 35,00

Standaard met 32 soft grip kinderscharen

Soft grip scharen 25 cm

Zowel links als rechtshandige soft grip scharen in een houten opzetblok.
619400 Set van 32 scharen € 45,00

Grote soft grip scharen om prettig te knippen in o.a.
karton, papier etc.
619200 Set van 12 grote soft grip scharen € 34,95

Nexus niettang universeel
307002 Per stuk € 9,75

Nexus Nietjes
302246 Nietjes 24/6mm (1000stuks)

€ 12,50

Presentatiemappen A4
Deze presentatiemap heeft een doorzichtig A4 vak aan de voorzijde om uw presentatie te personaliseren.
Bevat 20 showtassen die zeer eenvoudig los te halen zijn. Vier kleuren rugetiketten worden meegeleverd.
N650000
Presentatiemap A4 per stuk € 8,95
N650000S
Presentatiemap A4 per 12 stuks € 7,95 per stuk
N650000SS Presentatiemap A4 per 36 stuks € 6,95 per stuk
Niettang

Universele nietjes (20 doosjes)

Capi onbreekbare en flexibele linialen met maatverdeling
Met deze set van 30 onbreekbare en flexibele linialen kun je moeiteloos een
omtrek meten van een rond voorwerp. Wordt geleverd in 3 kleuren assorti.
001797 Per set van 30 stuks € 19,95
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Creatief en expressie
Schildersezels

Droogrekken

Kinderen kunnen naar hartenlust hun
kunstwerkjes maken op papier of direct op de
transparante platen met vingerverf. Zijn ze
klaar dan zijn de schildersezels eenvoudig in te
klappen en op te bergen.

De ontwikkeling van creativiteit bij kinderen is belangrijk. Maar waar moet je naartoe met een stapel druipende kunstwerkjes
of tekeningen als de kinderen er klaar mee zijn? De oplossing hiervoor zijn onze droogrekken, gemaakt van topkwaliteit staal.
De droogrekken zorgen ervoor dat werkjes snel opgeborgen kunnen worden en ook weer heel eenvoudig tevoorschijn gehaald
kunnen worden. Na gebruik kunnen de droogrekken weer makkelijk schoongemaakt worden.

Muurdroogrekken

3-zijdige en 6-zijdige schildersezel

De muurdroogrekken zijn speciaal ontworpen voor montage aan de
muur. De rekken zijn inklapbaar om nog meer ruimte te besparen.
Op de rekken kan tot maximaal A2 papier geplaatst worden.
Leverbaar in 3 verschillende hoogtes. Afmeting rekje: 50 x 39 cm.
Droogrek voor aan de wand
C1160 15 rekken, 50 x 46 x 41 cm € 79,50
C1162 20 rekken, 50 x 41 x 61 cm € 99,95
C1163 Geveerd droogrek, 15 rekken, 60 x 49 x 50 cm € 175,00

3 tot 6 kleine kunstenaartjes kunnen tegelijk werken aan hun kunstwerkje. De schildersezel is voorzien
van transparante platen, antislippootjes en handige opbergrekjes van draadstaal. De ezel is te plaatsen in
driehoek- en paneelopstelling. Geschikt voor peuters en kleuters.
De ezel is gemaakt van hoogwaardig materiaal en makkelijk schoon te maken. Na gebruik kan de ezel
gemakkelijk worden ‘opgevouwen’, waardoor deze weinig plaats inneemt.
Eenvoudig uit te breiden tot 6 panelen. Afmeting: per paneel 59 x 128 x 3 cm.
C1149 3-zijdige schildersezel € 259,00
C1150 6-zijdige schildersezel € 479,00
C1151
bevestigingsmateriaal voor 6-zijdige ezel € 18,50

C1162

C1163

Geveerde droogrekken
Deze droogrekken zijn uitgerust met een veersysteem. Hierdoor kunnen de rekken netjes
naar boven open gezet worden. Leverbaar in 2 formaten. Top kwaliteit staal, gemakkelijk
schoon te maken. De rekken zijn geschikt voor papier van maximaal A2 formaat. Afmeting
rekje: 61 x 39 cm
Geveerd Droogrek
C1167 20 rekken, 61 x 99 x 54 cm € 255,00
C1171
30 rekken, 100 x 56 x 51 cm € 295,00

C1150

C1149
C1171

C1167
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Rijdend Materiaal

Droogrekken op wielen
Het mobiele droogrek heeft aan beide zijden 20 rekken. Het verplaatsen van een zwaar beladen droogrek
is geen enkel probleem door de wendbare wieltjes van dit droogrek. De rekken zijn opklapbaar.
Het droogrek is leverbaar in 2 verschillende maten, smalle rekken 67x40 cm, brede rekken 84x40 cm.
C1168 Mobiel droogrek met 40 smalle rekken, A3 formaat. Afmetingen: 67 x 107 x 40 cm € 179,00
C1169 Mobiel droogrek met 40 brede rekken, A2 formaat. Afmetingen: 84 x 107 x 50 cm € 259,00

C1169

C1168

30 reks mobiele droogrek
Dit mobiele droogrek heeft maar liefst 30 rekken en is voorzien van een handvat en een
set rubberen wielen. Zelfs het meest zwaar beladen droogrek kan makkelijk verreden
worden. Op de rekken is plaats voor papier tot A3 formaat. De rekken zijn voorzien van
een kunststof coating en daardoor eenvoudig schoon te maken. Het droogrek wordt
volledig gemonteerd geleverd.
Afmeting: 50 x 103 x 55 cm.
C1170 30-reks Mobiel Droogrek € 169,00
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Rijdend materiaal binnen
Globetrotter

+2

Nu met extra stevige schoolwielen. Deze peuterglobetrotter is gewoonweg niet stuk te krijgen!
Kenmerken: Ideaal loopfietsje voor 'beginners'.
Bovendien zeer stabiel en veilig.
Afmeting: Gewicht: 4,3 kg. Lengte: 58 cm,
breedte: 38 cm, stuurhoogte: 32 cm, zithoogte: 25 cm.
NR3205 € 62,50

jaar

Motorfiets
Stevige motorfiets met brede wielen. Dit zorgt voor extra stabiliteit.
Kenmerken: Gemaakt van stevig, kleurrijk plastic.
Afmeting: 72 cm lang, zithoogte 33 cm.
XH1549 Per stuk
€ 69,50

Rijdend materiaal binnen
Cuties
a. IT1 Schoolbus 	
b. IT2 	 Brandweerwagen 	
c. IT3 	 Ambulance 	
d. IT5 	 Politie 	
e. IT6 	 Beer 	
f. IT7 	 Krokodil 	
g. IT8 	 Muis 	
h. IT9 	 Lieveheersbeestje 	
i. IT10 	Panda 	
j. IT11 	 Leeuw 	
k. IT12 	Taxi 	

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

a.

Quad

Politie scooter

Superstoere quad voor superstoere kindjes!
Afmeting: Zithoogte: 29 cm.
XHP3360 € 65,00

De succesvolle scooter nu in politie uitvoering.
Afmeting: l: 58 cm,zithoogte: 26 cm.
XHP3332 € 69,00

Grote duwtruck

Action Racer

Stevig kunststof duwwagentje dat sterk
genoeg is om kindjes in te vervoeren.
Kenmerken: Max. laadvermogen 100 kg.
Afmeting: lxbxh: 62 x 39 x 36 cm.
BEL66000
€139,00

De Action Racer is een prachtige rode loopauto! Zeer stabiel,
met toeter en stevig stuurwiel. Het zitgedeelte is comfortabel en veilig.
Kenmerken: Max. laadvermogen: 100 kg.
Afmeting: lxbxh: 66 x 30 x 39 cm.
WD42255 € 69,50

c.

b.
i.

j.

k.

d.

+24

maanden

e.
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Rijdend materiaal binnen
Loopfiets Evergreen

Benzinepomp

Ontdekwagen met speciale effecten

Combinatie van loopauto en racewagen.
De spoiler is tegelijkertijd een stevig
handvat voor gebruik als loopfiets.
Afmeting: lxbxh: 61 x 27 x 43 cm.
LT440U 	 € 47,50

Benzinepomp met betaalkaart,
maakt 6 leuke geluidjes.
Inhoud: Incl. 2 AA-batterijen
Afmeting: lxbxh: 35 x 23 x 47 cm.
LT6199
€ 45,00

Deze speciale effecten loopwagen helpt uw kleintje niet
alleen met de eerste stapjes maar biedt tal van extra
ontdekkingselementen. Bij het draaien van de schijf
mengen de kleuren zich. De loopwagen is ook voorzien
van een sorteerbox.
Kenmerken: Individueel instelbare rem.
Afmeting: lxbxh: 46x36x49 cm.
HA5888 € 219,00

+1,5
jaar

Cozy coupe

Ontdekwagen

Loopauto met hoge rugleuning, opbergruimte achterin,
toeter en sleutel met geluid.
Afmeting: lxbxh: 82 x 44 x 82 cm.
LT6120
Verjaardagsversie € 89,50
LT173073
Dino
€ 89,50
LT400X
Politieauto
€ 89,50

Leuke houten loopwagen met veel te ontdekken plekjes. De geremde
wielen kunnen naar elk individu ingesteld worden. Inclusief muisje.
Afmeting: 45x32x49 cm.
HA0902
€ 199,00

LT173073

Duw- en ontdekwagen Marine

Duw- en ontdekwagen

Leuke houten ontdekwagen voor de prille loper met tal van activiteiten!
Kenmerken: Rubber rond de wielen zorgt voor extra stabiliteit.
BJ11400 € 95,00

Duwwagentje met verschillende activiteiten aan de 3 zijden.
Tandwielen, kralenstructuur, ... zullen de kindjes zeker boeien.
Afmeting: lxbxh: 34 x 32 x 45,5 cm.
VG50950 € 79,00

LT6120
LT400X

+12

maanden

+12

maanden

Scooteroo
Deze loopfiets is een vernieuwde en moderne versie van het bekende plastic
loopfietsje. Leer rijden en balanceren met deze hippe loopfiets. De loopfiets
is voorzien van stevige en makkelijk te grijpen handvaten, een ergonomische
zitting en 4 stevige wielen voor extra stabiliteit.
LT638077 € 29,95
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Retro duwwagentje
Retro-stijl duwwagentje met voldoende plaats voor al je favoriete
knuffelvriendjes te vervoeren.
PLN5186 € 65,00

Poppenwagen A
Stevige poppenwagens in rood met witte stippen of
geheel blank met gekleurde elementen. Gemaakt
van berken multiplex. Afmeting: 57x30x41 cm
€ 75,00
6080

Rijdend materiaal buiten
Poppenwagen Vintage
Klassieke poppenwagen uit grootmoederstijd is een geliefd speelgoed bij
veel poppenmoeders. Formaat 50x31x48 cm. Handgreephoogte 59 cm
€ 119,00

160
162

Voet Twister
Met deze voet twister beweeg je jezelf door
met je voeten op en neer te gaan.
Hiermee stimuleer je de kracht en coördinatie
in het onderlichaam. Zitting verstelbaar in 4
standen. Leeftijd 4-10 jaar
941000 Per stuk 	€ 159,00

Hand Twister
Buggy
Leuke en stevige
buggy’s in verschillende
kleuren leverbaar.
Handgreephoogte 59 cm.
€ 75,00

Met deze hand twister beweeg je jezelf door met je hand op en neer te gaan. Hiermee
stimuleer je de kracht en coördinatie in het onderlichaam. Zitting verstelbaar in 4 standen.
Leeftijd 4-10 jaar
943000 Per stuk € 159,00

6090
6091
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Rijdend materiaal buiten
Capi Tweewieler

Capi Driewieler mini

Leeftijd 3-5 jaar
94430
€ 169,00

Een stoere driewieler geschikt voor kinderen 2-3 jaar.
Zithoogte vanaf 20 cm.
94421
Zithoogte 20 cm, 1-3 jaar
€ 165,00
94422
Zithoogte 25 cm, 3-4 jaar
€ 175,00
94423
Zithoogte 30 cm, 3-6 jaar
€ 189,00
94424
Zithoogte 36 cm,4-8 jaar
€ 199,00

94421

94422

Didicar
Leuke kunststof wagen waarmee je door het stuur te bewegen
vooruit gaat. Belastbaar tot 120 KG en geschikt vanaf 3 jaar.
Wordt assorti geleverd. Kleurkeuze is derhalve niet mogelijk.
EP170314 Per stuk
€ 95,00

94423

94424

Capi step

Capi Low Rider

Afmeting: L84 xB28 x H 97 cm
Leeftijd vanaf 4-8 jaar.
94425
€ €199,00

Stoere fiets voor kinderen van 4-8 jaar. Afmeting: 81x53x58 cm
94426
€ 199,00

Pionnen rood
EP170163
EP170164

Kunststof pionnen met getallen 0 t/m 9 per set € 27,50
Kunststof pionnen met alfabet (26 stuks) per set € 69,00

EP170163

Capi step

Kruiwagen rood

Een populair vervoermiddel op iedere speelplaats.
Hoogte plank 10 cm, leeftijd 3-8 jaar.
94428
Hoogte 66 cm, 3-5 jaar € 169,00
94429
Hoogte 81 cm, 5-8 jaar €179,00

Stevige kunststof kruiwagen met voorband die niet lek kan.
Afmeting: 104x42x42 cm, inhoud 21 liter.
EP160186 € 89,50

EP170164

Anti lekband

94428
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Rijdend materiaal buiten
Driewielers

A.

B.

Driewieler met verhoogd stuur gemaakt van
zwaar gegalvaniseerd metaal. De extra brede
achteras zorgt voor een goede wegligging.
Sterke wielen met massieve banden
completeren het geheel.
Vooral geschikt voor oudere/grotere kinderen.

Een stoere gegalvaniseerde driewieler waarbij
een kind achterop kan staan.
Zithoogte: 43 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 120 x 64 x 71 cm (l x b x h).
10070 Strijdwagen Maxi per stuk € 289,00

Een stoere gegalvaniseerde driewieler waarbij een
kind achterop kan staan.
Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Formaat: 110 x 64 x 61 cm (l x b x h).
10230 Strijdwagen mini per stuk € 265,00

A.

B.

C.

Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 10 jaar.
10040	Driewieler met verhoogd stuur
per stuk € 259,00

Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 92 x 56 x 71 cm (l x b x h).
10030 Driewieler midi per stuk € 239,00

Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 72 x 52 x 61 cm (l x b x h).
10010 Driewieler mini per stuk € 199,00

A.

Vliegende Hollander

Twee kinderen kunnen plaatsnemen op deze
gegalvaniseerde, stabiele driewieler. De gelagerde
wielen met massief rubberen banden zorgen voor
een soepele loop.
Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 132 x 65 x 71 cm (l x b x h).
10060 Duo driewieler Maxi per stuk € 279,00

De Vliegende Hollander is een zeer geschikt product voor de
motorische ontwikkeling. Het voortbewegen gebeurt met de handen
en het sturen met de voeten. Zithoogte 33 cm. Lengte 100 cm en 69
cm breed. Stuurhoogte 66 cm.
10220 Vliegende hollander per stuk € 389,00

B.

Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 115 x 56 x 61 cm (l x b x h).
10050 Duo driewieler mini per stuk

€ 259,00

A.
Maxi step Stuurhoogte: 83cm Leeftijd: 5 - 8 jaar
Formaat: 92 x 13 x 83 cm (l x b x h).
10140 Maxi step per stuk € 189,00

B.

Evenwichtswagen
Met de evenwichtswagen verhogen kinderen op speelse
wijze hun behendigheid. Zithoogte: 18 cm.
Formaat: 113 x 62 cm (l x b).
10100 Evenwichtswagen per stuk € 129,00

Midi step Stuurhoogte: 68 cm. Leeftijd: 4 - 6 jaar
Formaat: 92 x 13 x 68 cm (l x b x h).
10130 Midi step perstuk € 179,00.

C
Peuterstep met 2 wielen achter zorgen ervoor dat deze step
zelfstandig blijft staan. Stuurhoogte: 62 cm. Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 74 x 30 x 63 cm (l x b x h).
10120 Peuterstep per stuk € 139, 00
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Rijdend materiaal buiten
A. Easy Rider Maxi

B. Easy Rider Mini

Bolderkar

Een stoere gegalvaniseerde fiets met de zitvorm van een Harley
Davidson. Zithoogte: 26 cm.
Leeftijd: 4 - 8 jaar.
Formaat: 90 x 58 x 70 cm (l x b x h).
10550 Easy Rider Maxi per stuk € 259,00

Een stoere gegalvaniseerde fiets met de zitvorm van een Harley Davidson.
Zithoogte: 23 cm.
Leeftijd: 3 - 4 jaar.
Formaat: 80 x 58 x 61 cm (l x b x h).
10560 Easy Rider mini per stuk € 245,00

Ruime bolderkar waar meerdere kinderen
tegelijkertijd mee kunnen spelen.
Lengte: 111 cm, breedte: 59 cm
10080 Bolderkar per stuk € 339,00

Trekwagen
Gegalvaniseerde trekwagen. Vloeroppervlakte van antislip hout:
38 x 85 cm (l x b). Formaat: 92 x 52 cm (l x b).
10190 Trekwagen per stuk € 235,00

158

Zijspanfiets

Stuurwagen groot

Een stoere driewieler met bakje aan de zijkant. Lengte: 90
cm, breedte: 75 cm. Stuurhoogte 61 cm.Leeftijd 4 - 7 jaar.
10490 Zijspanfiets per stuk € 269,00

Deze stuurwagen biedt plaats aan 4 kinderen. De wagen is
gegalvaniseerd, met massieve banden en gelagerde wielen.
Uitgevoerd met een rem.
Vloeroppervlakte: 51 x 110 cm.
Formaat: 115 x 65 cm (l x b).
10160 Stuurwagen groot per stuk € 335,00

Kruiwagen gegalvaniseerd.

Stuurwagen klein

Oerdegelijke kruiwagen voorzien van een metalen bak met
een afgeronde rand.
10280 Kruiwagen gegalvaniseerd per stuk €139,00

Een kleine uitvoering geschikt voor 2 à 3 kinderen.
Vloeroppervlakte: 38 x 85 cm. Formaat: 89 x 52 cm (l x b).
10670 Stuurwagen klein € 255,00
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Capi Verkeersset Stuurwielen

Graafmachine

Leuke stuurwielen voor op het schoolplein of binnen.
Ideaal om tegen elkaar te racen.
900001 per stuk € 49,00
€ 199,00
900001S 5 stuks

Een stabiele en robuuste zandgraver
die 360 graden kan draaien. De shovel
moet met 2 handen bediend worden.
Formaat l × b × h = 61 × 61 × 90 cm.
10290
per stuk € 129,00

Kinderwagens
Kinderwagen 4 persoons

Capi Verkeersset
Set van 6 verkeersborden van maar liefst 70 cm hoog.
Wordt compleet geleverd met zebra mat voor een
echte oversteekplaats.
002322 Capi Verkeersset € 69,00

Deze kinderwagen 4 persoons met autobrake beantwoordt aan
de vraag van vele kinderdagverlbijven en gastouders. Hij biedt de
mogelijkheid om met 4 kleuters, van 6 maanden tot 15 kg, tegelijk
op stap te gaan. De kinderwagen 4 persoons met automatische rem
zorgt voor een veiliger en gemakkelijker transport. Duw de duwstang
naar beneden om vooruit te gaan. Indien u de duwstang loslaat,
schakelt de rem automatisch in waardoor de Quadruple Autobrake
tot stilstand komt te staan. Hoogte duwstang: 103cm.
De kinderwagen met autobrake heeft 4 zitjes met elks een
verstelbare ruggensteun en voetensteun. Elk zitje beschikt
bovendien over een 5-punts veiligheidsgordel. Twee afneembare
zonnekappen beschermen de kinderen tegen zon en wind en twee
grote boodschappenmanden voorzien voldoende opbergruimte.
Een grote afneembare bumper vooraan biedt extra veiligheid.
De grote bumper vooraan is afneembaar en verzekert de veiligheid
van de kindje die in de zitjes vooraan zitten. Wordt geleverd inclusief
regenhoes en beschermhoes.
CWQD2
€ 749,00

Inklapbaar

CWQD2

Kinderwagen 6 persoons

Opbergkooi
Deze opbergkooi is ideaal voor het gebruik op speelplaatsen en in gymlokalen.
Handig om ballen en sportbenodigdheden in op te bergen. Door middel van de
ruimteverdeler kun je er ook 2 aparte ruimtes van maken. Formaat 117x75x89 cm
1214600 Opbergkooi € 399,00
1214602 Ruimteverdeler € 49,00

Deze kinderwagen 6 persoons met autobrake beantwoordt aan
de vraag van vele kinderdagverlbijven en gastouders. Hij biedt de
mogelijkheid om met 6 kleuters, van 6 maanden tot 15 kg, tegelijk
op stap te gaan. De kinderwagen 6 persoons met automatische rem
zorgt voor een veiliger en gemakkelijker transport. Duw de duwstang
naar beneden om vooruit te gaan. Indien u de duwstang loslaat,
schakelt de rem automatisch in waardoor de Quadruple Autobrake tot
stilstand komt te staan. Hoogte duwstang: 107 cm.De kinderwagen
met autorace heeft 6 zitjes met elks een verstelbare ruggensteun
en voetensteun. Elk zitje beschikt bovendien over een 5-punts
veiligheidsgordel. Twee afneembare zonnekappen beschermen de
kinderen tegen zon en wind en twee grote boodschappenmanden
voorzien voldoende opbergruimte. Een grote afneembare bumper
vooraan biedt extra veiligheid. De grote bumper vooraan is
afneembaar en verzekert de veiligheid van de kindje die in de zitjes
vooraan zitten. Wordt geleverd inclusief regenhoes en beschermhoes.
CWSIX2 € 1.075,00

Inklapbaar

CWSIX2
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Meubilair

Meubilair
Zitmeubilair

Capi vierkante poefjes in 18 mooie kleuren
Kleurrijke set vierkante poefjes gemaakt van afwasbaar kunstleer.
Afmeting 30x30 cm en zijn zo’n 10 cm hoog. Andere maten op aanvraag leverbaar.
CAPRY 09638
per set van 18 stuks
€ 359,00
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Zitmeubilair
Kinderstoeltjes kunststof

Comfort seat

Deze stoeltjes zijn leverbaar in de kleuren:
geel, rood, groen en blauw.
Verkrijgbaar in 26/30/34/38 cm
CAPRY-26 € 25,00
CAPRY-30 € 29,00
CAPRY-34 € 35,00
CAPRY-38 € 45,00

Wilt u altijd en overal comfortabel zitten? Met dit flexibele zitkussen bent u
gegarandeerd van draagbaar en verplaatsbaar zitcomfort. De Comfort Seat
combineert kwaliteit, schoonheid en comfort in één innovatief ontwerp.
De comfort seat biedt u een onafhankelijke ruggensteun in 5 posities door
toepassing van een framewerk met scharniersysteem. U hoeft de seat dus
nergens tegenaan te zetten ter ondersteuning. De Comfort Seat Skay is
speciaal gemaakt voor inzetbaarheid in o.a. de kinderopvang.
Kenmerken: Uitgevoerd in een brandvertragend skaydoek, hierdoor is het
hygiënisch en makkelijk schoon te houden. De seat is gemakkelijk mee te
dragen d.m.v. een handvat.
Afmeting: lxbxd: 100 x 48 x 8 cm.
BL (Blauw), RD (Rood).
WIC10001 +kleurcode € 149,00

Capi Stoelen

Zadelstoel basic

Zadelstoel gekleurd

Capi stoel met massief beukenhouten frame. De zitting en rug zijn
vervaardigd uit multiplex beukenhout. De stoel is voorzien van
vloergeleiders en kan worden gestapeld. Leverbaar in zithoogtes
26/30/34/38/42 of 45 cm.
CAPN026 per stuk € 69,50
CAPN030 per stuk € 69,50
CAPN034 per stuk € 69,50
CAPN038 per stuk € 73,50
CAPN042 per stuk € 79,50
CAPN045 per stuk € 79,50

Een ergonomische zadelstoel voor plekken met weinig
beenruimte. Door de zadelzit neemt de rug een natuurlijke
houding aan en vermindert het rugklachten. Verstelbaar van
44-58 cm
001140 Zadelstoel basic per stuk € 239,00

Mooie eigentijdse zadelstoel met kunstlederen
bekleding. Hoge schuurvastheid en makkelijk te
reiningen. Verstelbaar van 44-58 cm en verkrijgbaar in
de kleuren blauw, rood of lime groen.
001165 Zadelstoel gekleurd per stuk € 269,00

Capi Stoelen gekleurd

Leidsterstoel op 4 zwenkwieltjes

Comfortabele leidsterstoel

Capi stoel met massief beukenhouten frame. De zitting
en rug zijn vervaardigd uit multiplex beukenhout. De stoel
is voorzien van vloergeleiders en kan worden gestapeld.
Verkrijgbaar in de kleuren groen, rood, blauw en geel en
wit. Leverbaar in zithoogtes 26/30/34/38/42 of 45 cm.
CAPK026 per stuk € 79,50
CAPK030 per stuk € 79,50
CAPK034 per stuk € 79,50
CAPK038 per stuk € 79,50
CAPK042 per stuk € 85,00
CAPK045 per stuk € 85,00

SLS38 Zithoogte 38 cm € 215,00
SLS46 Zithoogte 46 cm € 215,00

Om bij de kinderen aan tafel te zitten, zonder rugklachten te krijgen.
Zithoogte: 34 cm is ideaal voor kinderverzorgster of kleuterleidster.
VK1434 +kleurcode per stuk
€ 175,00

01
02
03
04
05
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Blauw
Rood
Groen
Geel
Lichtblauw

06
07
08
09

Fuchsia
Appelgroen
Lichtgeel
Oranje
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312735%%
303035%%

312735%%
Leidsterstoel

Tabouret met verspringende voetenring

Comfortabele leidsterstoel met houten zitting en
rugleuning. Verstelbaar van 41-55 cm. Wordt standaard
geleverd met zachte rubberen zwenkwielen.
001160 Leidsterstoel per stuk € 169,00

Deze tabouret heeft een blank houten zitting en onder ongelijke liggers
voor een steuntje voor de voeten. De zithoogte is 50cm, de doorsnee van
het zitvlak is 35cm en de totale diepte is 37cm. Het stalen onderstel is
in verschillende kleuren verkrijgbaar: licht grijs RAL 7035, zilver/grijs,
zwart hamerslag en zwart RAL 9011. Zijn tevens stapelbaar
917650 Tabouret met verspringende voetenring per stuk € 95,00

303035%%
324735%%

324735%%
262135%%
Zitmeubilair

Wanneer deze banner bij een product staat afgebeeld kunnen de producten in
onderstaande kleuren worden geproduceerd. Met HPL voor een frisse sterke
look of met Marmoleum voor een sterk gereduceerd geluid in uw klaslokaal.

Capi Tabouret de Luxe

HPL
F7927
F2962
F0233
F5342
K1997
F8755
K1326
F4177
F4172
F2479

S9049 Met beukenhouten zitting € 89,00
S9051 Met gekleurde HPL zitting € 99,00

312635%%

Marmoleum
312735
312635
303035
312535
324735
323835
262135
324835
304835
387235

312635%%
312535%%

2

Tabouret met metaal onderstel en
verspringende voetenring. Zithoogte
verkrijgbaar in 35,46,53 of 65 cm.

312535%%
323835%%

323835%%
324835%%

3

Capi Houten Tabouret
Leidsterkruk comfort
Kruk met een comfortabele en zachte zitting.
De kruk is verstelbaar in hoogte van 39 - 52
cm. Leverbaar in de kleuren rood, lime of blauw.
Andere kleuren op aanvraag.
R690007 +kleurcode  € 199,00

 abouret met gekleurde HPL zitting. Kleur naar wens te bepalen.
T
Zithoogte 0-53 cm en diameter 33 cm
S9045 Tabouret hout € 75,00
S9054 Voetensteun per stuk € 9,75
S9046 Tabouret met marmoleum zitting € 109,00
S9055 Ruggesteun voor Capi Tabouret € 39,95
S9053 Verrijdbaar rond plateau voor Capi tabouret € 99,95

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skole
SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner

SANGILL
DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens s
S9046
S9045DESIGN – Lærende miljøer forS9055
S9053
SANGILL
fremtidens skoler
og institu
Leidsterstoelen Uni
Degelijk leidsterstoelen met kunstlederen bekleding 1 mm. dik.
Zithoogte variërend van 41-53 cm en makkelijk te reinigen.
Leverbaar in 3 kleuren.
CAPL4153 Leidsterstoel uni per stuk € 215,00
CAPLA 4153 Leidsterstoel uni met armleunig € 245,00

Capi Slimme Krukken (om te toveren naar bankjes)
De slimme krukken van Capi zijn in een handomdraai aan
te passen to zitbank doordat de krukken koppelbaar zijn. In
verschillende frisse kleuren te verkrijgen. Gemaakt van 24 mm
berken multiplex met een zithoogte van 45 of 53 cm.
S9057 € 139,75

Capi Classic Kinderstoel
De classic van Capi verkrijgbaar in 18 verschillende HPL kleuren of whitewash gelakt.
Hoogte verkrijgbaar in 26,30,34 of 38 cm
S9056 € 89,00
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Zitmeubilair
Sanus leidsterstoel

Sanus leidsterstoel

Capi meegroeistoel

De Sanus leidsterstoelen voorkomen rugproblemen en bieden een dynamisch en actief
zitten. Doordat de armen op de rugleuning rusten, wordt de wervelkolom gestrekt en
ontlast. Door veelvuldig van houding te wisselen worden de spieren ontlast en voorkomt
u vermoeidheidsverschijnselen van de rug. De Sanus stoel werkt preventief in het
voorkomen van een holle rug en bij problemen met de wervelkolom.

De Sanus leidsterstoel is in hoogte
verstelbaar. De arm- rugleuning draait 360°
en geeft volledige ondersteuning van de
rug bij het zitten of aan uw onderarm als u
voorover leunt.
H (Hoog: 46-54 cm), M (Medium: 43-51 cm),
L (Laag: 36-43 cm)
SA103626 +kleurcode € 285,00

De Capi meegroeistoel groeit met je baby mee: het
zitje en de voetensteun kan je verstellen, zodat de stoel
altijd net op maat is. Een afneembare beugel en de
driepuntsriempjes houden zelfs de avontuurlijkste baby's
netjes op hun plaats.
Samenstelling: Wordt geleverd inclusief beugel en
veiligheidsgordel.
TRP1001PBL 	 Pastel blauw € 139,00
TRP100100 	 Naturel
€ 139,00
TRP100101 	 Blauw
€ 139,00
TRP100103 	 Geel
€ 139,00
TRP100104 	 Wit 	
€ 139,00

Snel en éénvoudig in hoogte
te verstellen.
Sanus leidsterstoel met verstelbare armleuning
Deze Sanus leidsterstoel heeft als voordeel dat
de arm- rugleuning in hoogte verstelbaar is.
H (Hoog: 46-54 cm), M (Medium: 43-51 cm),
L (Laag: 36-43 cm)
SA103750 +kleurcode € 359,00

FU Fuchsia
OR Orange
AN Ananas
GR Granny
AB Absinthe
To Tomaat

Dynamisch
zitcomfort

LI Lila
TU Turkoois
PE Petrol
PR Prune
MA Marine
TA (Taupe)

Capi wiebelkruk
Een frisse ergonomische kruk voor op de werkvloer!
Kenmerken: Werk op ooghoogte van de kindjes.
Voor in- en outdoor gebruik. Dankzij de gebogen voet krijg je een
enorme beweegvrijheid. De flexibele en dynamische zitpositie
versterken de buik- en rugspieren.
Afmeting: Zithoogte: 30 cm, 38 cm, 45 cm of 50 cm.
In de kleuren blauw(B), lime groen(L), rood(R), naturel(N) en zwart(Z).
45 cm
30 cm
79001-B Per stuk €89,95 79003-B Per stuk €99,95
79001-L Per stuk €89,95 79003-L Per stuk €99,95
79001-R Per stuk €89,95 79003-R Per stuk €99,95
79001-N Per stuk €89,95 79003-N Per stuk €99,95
79001-Z Per stuk €89,95 79003-Z Per stuk €99,95
50 cm
38 cm
79002-B Per stuk €95,00 79004-B Per stuk €109,00
79002-L Per stuk €95,00 79004-L Per stuk €109,00
79002-R Per stuk €95,00 79004-R Per stuk €109,00
79002-N Per stuk €95,00 79004-N Per stuk €109,00
79002-Z Per stuk €95,00 79004-Z Per stuk €109,00
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Tafelblad
TRP100200 	
TRP100201 	
TRP100203 	
TRP100204 	
TRP1002PBL 	

Naturel 	
Blauw 	
Geel 	
Wit 		
Pastel blauw 	

€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00

Maxi Cosi Adapter

Kussen tbv stoel

Dankzij de Maxi-Cosi adapter klik je de Maxi-Cosi gemakkelijk op de
kinderstoel. De zitplank, waarop de adapter gemonteerd is, is alleen
leverbaar in het zwart.
€ 37,50

€ 29,00

Leertje tbv stoel
€ 12,95

Stapelbare eetstoelen

Eetstoel Mandarin

Deze stapelbare houten kinderstoel neemt
weinig ruimte in beslag en is makkelijk op te
ruimen. De stoel heeft een piramidevormig
design voor de beste stabiliteit en een
hardhouten constructie.
JIP890526
€ 119,00

Moderne stevige eetstoel voorzien van een
veiligheidsgordeltje en voetsteuntje.
Afmeting: lxbxh: 60 x 60 x 83 cm.
PLN8705 € 179,00
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Zitmeubilair
Ergonomisch banken met combi tafels

Ergo tafel

Multifunctionele hoogzittafel in J-vorm. Door de ronding in de tafel kunnen er kinderstoelen aan
de kopse kant gezet worden zonder dat deze ruimte van een bank innemen. Wanneer 2 J-tafel
gecombineerd worden ontstaat er een ovalen vorm, of schuif de tafels iets uit elkaar zodat een leidster
in het ontstane midden kan zitten. Om te zorgen dat kinderen de tafel en een bank niet uit elkaar duwen
kunt u gebruik maken van ons magneetkoppelsysteem (exclusief).L180xB120/60xH73cm
DET301 set van 2 verrijdbare tafels € 999,00

Ergo tafels met geremde wielen, uitgevoerd in berken
multiplex. Tafelblad voorzien van slijtvast laminaat.
Combineer de tafels met de bijbehorende zitbanken
of plaats kinder- en leidsterstoelen op de kopse kant.
De ergo tafels zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen
zodat er voor iedere ruimte een oplossing is.
DET120
Ergo tafel 120 x 64 x 73 cm € 425,00
DET150
Ergo tafel 150 x64 x 73 cm
€ 495,00
DET180
Ergo tafel 180 x 64 x 73 cm € 585,00
DET210
Ergo tafel 210 x 64 x 73 cm € 595,00

Ergo bank
DEB 125
DEB 155
DEB 185
DEB 215

Ergo bank verrijdbaar 125 cm
Ergo bank verrijdbaar 155 cm
Ergo bank verrijdbaar 185 cm
Ergo bank verrijdbaar 215 cm

€ 575,00
€ 675,00
€ 775,00
€ 875,00

Ergo bank

Ergonomische banken
Ergonomische bank gemaakt van hoogwaardig berken
multiplex, voorzien van geremde wielen. Deze multiinzetbare banken zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen
zodat er voor iedere ruimte een oplossing is. Combineer
de banken met onze hoogzit tafels, of J-tafels. Optioneel:
babyzitjes voor de allerkleinsten, magneetkoppelset zodat
kinderen de tafel en bank niet uit elkaar kunnen duwen
DET185 Losse ergo bank verrijdbaar 185 cm € 739,00

Accessoires
DET002 Magneetkoppelset voor ergo banken
DEKZ01 Babyzitje voor in ergo banken
DETZW
Tuigje voor babyzitje
DETST
Stoelverkleiner per stuk
DEDV
Ergo banken vv dubbele voetenplank

Banken zijn standaard verkrijgbaar in de breedte 120, 150, 180,
210 of 240 cm en hebben een zithoogte van 55 cm. Bank is
gemaakt van 18 mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is
zeer slijt en krasvast. Standaard voorzien van 4 zwenkwielen
waarvan 2 met dubbele rem. Andere maten op aanvraag.
600120 Ergo bank 120 cm
€ 575,00
600150 Ergo bank 150 cm
€ 675,00
600180 Ergo bank 180 cm
€ 775,00
600210 Ergo bank 210 cm
€ 875,00
600240 Ergo bank 240 cm
€ 950,00

€ 45,00
€ 119,00
€ 13,50
€ 24,50
€ 159,00

Ergo Hoekbank met tafel

Ergo tafel

Handige set bestaande uit een hoekbank met hoektafel v.v. open constructie.
Hoekbank biedt ruimte voor 7-8 kinderen. De bank en tafel zijn gemakkelijk te
verplaatsen dankzij de geremde wielen. Optioneel: magneetkoppelset, zodat kinderen
de bank en tafel niet uit elkaar kunnen duwen, of babyzitjes voor de allerkleinsten.
DET619624
Set van hoekbank en tafel
€ 1549,00

Tafels zijn leverbaar in dezelfde lengtes als de bank en kunnen hierdoor
gecombineerd gebruikt worden. Tafels zijn gemaakt van 18mm berken
multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast. Tafels zijn 76
cm hoog en 60 cm diep en standaard voorzien van 4 zwenkwielen met
dubbele rem. Andere maten op aanvraag.
650120
650150
650180
650210
650240
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Ergo tafel 120x60 cm per stuk
Ergo tafel 150x60 cm per stuk
Ergo tafel 180x60 cm per stuk
Ergo tafel 210x60 cm per stuk
Ergo tafel 240x60 cm per stuk

€ 395,00
€ 465,00
€ 495,00
€ 595,00
€ 625,00
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312735%%
303035%%

312735%%

303035%%
324735%%

324735%%
262135%%

312635%%

Marmoleum
312735
312635
303035
312535
324735
323835
262135
324835
304835
387235

304835%%

Opklapmeubels

Capi dubbele opklaptafel

Onze opklapbare tafels en banken zijn in allerlei kleuren leverbaar. In
onderstaande tabel ziet u de meest voorkomende kleuren. Ook leveren
wij onze tafelbladen en banken op verzoek met linoleum waardoor
het geluid in uw ruimte met wel 50% afneemt. Kijk bij het kopje
“accessoires voor geluidsreductie” voor onze prijzen.
HPL
F7927
F2962
F0233
F5342
K1997
F8755
K1326
F4177
F4172
F2479

262135%%
304835%%

NIEUW:
Dubbele opklaptafel met integrale banken op slimme
wielen. Wordt geleverd inclusief gasliften voor
eenvoudige en lichte opklapbaarheid. Gemaakt van 18
mm berken multiplex met licht grijze hpl op tafelbald
en banken. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Deze verrijdbare opklaptafel biedt plaats voor 12-16 kinderen.
Afmeting uitgeklapt: L 260 x B 120 x H45/7c cm
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S6035 	 Capi Dubbele opklaptafel € 2.495,00

312635%%
312535%%

312535%%
323835%%

323835%%
324835%%

324835%%
387235%%

387235%%

ACCESSOIRES VOOR GELUIDSREDUCTIE:

S6037 Tafelblad uitgevoerd met linoleum € 129,00
S6038 Banken uitgevoerd met linoleum € 129,00

Capi Opklapbank
Mooi compacte tafel/bank die ieder ruimte probleem oplost. Door de dubbele
gasveren onder de tafel klap je hem zo tegen de wand en is dit zeer licht uit
te voeren. Middels een vergrendel mechanisme eenvoudig vast te zetten.
Gemaakt van 18mm berken multiplex. Tafelbladen en banken zijn in diverse
kleuren leverbaar. Vraag onze adviseurs voor de uitgebreide mogelijkheden.

Kleur naar keuze

Capi Opklapbank met opbergbak in tafelblad
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
120 cm
S6005 L120Xb125 cm, zithoogte 32 cm/ Tafelhoogte 51 cm
S6006 L120Xb125 cm, zithoogte 37, Tafelhoogte 57 cm
S6007 L120Xb125 cm, zithoogte 45 cm/ Tafelhoogte 72 cm
140 cm
S6008 L140xB125cm, zithoogte 32 cm/ Tafelhoogte 51 cm
S6009 L140xB125cm zithoogte 32 cm/ Tafelhoogte 51 cm
S6010 L140xB125cm, zithoogte 32 cm/ Tafelhoogte 51 cm

€ 795,00
€ 795,00
€ 795,00

ACCESSOIRES VOOR GELUIDSREDUCTIE:
S6037 Tafelblad uitgevoerd met linoleum
S6038 Banken uitgevoerd met linoleum

€ 129,00
€ 129,00

€ 749,00
€ 749,00
€ 749,00

Mooi compacte tafel/bank die ieder ruimte probleem oplost. Tevens heeft deze tafel/bank een opbergbak
voor speelgoed in het midden van de tafel. Middels deksel afsluitbaar. Door de dubbele gasveren onder de
tafel klap je hem zo tegen de wand en is dit zeer licht uit te voeren. Middels een vergrendel mechanisme
eenvoudig vast te zetten. Gemaakt van 18 mm berken multiplex.

Kleur naar keuze

UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S6015 Zithoogte 32 cm en tafelbladhoogte 51 cm. L140xB125 cm
S6016 Zithoogte 37 cm en tafelbladhoogte 57 cm. L140xB125 cm
S6017 Zithoogte 45 cm en tafelbladhoogte 72 cm. L140xB125 cm

€ 975,00
€ 985,00
€ 995,00

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner
SANGILL
– Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner
Capi
Opklapbank DESIGN
met losse banken
Mooi compacte opklaptafel met losse banken die elk ruimte probleem oplost.
Door de dubbele gasveren onder de tafel klap je hem zo tegen de wand en is
dit zeer licht uit te voeren. Middels een vergrendel mechanisme eenvoudig
vast te zetten. Gemaakt van 18 mm berken multiplex. Tafelbladen en banken
zijn in diverse kleuren leverbaar. Vraag onze adviseurs voor de uitgebreide
mogelijkheden.

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner
SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Opklaptafel los
S6020
Lengte 120cm, tafelhoogte 51 cm
S6021
Lengte 120cm, tafelhoogte 57 cm
S6022
Lengte 120cm, tafelhoogte 72 cm
S6025
Lengte 140cm, tafelhoogte 51 cm
S6026
Lengte 140cm, tafelhoogte 57 cm
S6027
Lengte 140cm, tafelhoogte 72 cm

Kleur naar keuze

€ 649,00
€ 649,00
€ 649,00
€ 649,00
€ 649,00
€ 649,00

Capi Opklapbank voor buiten!
Kleur naar keuze

Bank los (per stuk)
S6028L Bank los voor wandmontage 120 cm, zithoogte 32 cm
S6029L Bank los voor wandmontage 120 cm, zithoogte 37 cm
S6030L Bank los voor wandmontage 120 cm, zithoogte 45cm
S6028
Bank los voor wandmontage 140 cm, zithoogte 32 cm
S6029
Bank los voor wandmontage 140 cm, zithoogte 37 cm
S6030
Bank los voor wandmontage 140 cm, zithoogte 45cm
Accessoires voor geluidsreductie:
S6037
Tafelblad uitgevoerd met linoleum
S6038
Banken uitgevoerd met linoleum
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€ 225,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 245,00
€ 245,00
€ 245,00

Mooi compacte tafel/bank die ieder ruimte probleem oplost. Door de dubbele
gasveren onder de tafel klap je hem zo tegen de wand en is dit zeer licht uit
te voeren. Middels een vergrendel mechanisme eenvoudig vast te zetten.
Gemaakt van 18mm watervaste multiplex zodat deze tafel uitermate
geschikt is voor buitengebruik.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S4087 Zithoogte 32 cm en tafelbladhoogte 51 cm. L130xB125 cm
S6016 Zithoogte 37 cm en tafelbladhoogte 57 cm. L130xB125 cm
S6017 Zithoogte 45 cm en tafelbladhoogte 72 cm.L130xB125 cm

Outdoor
€ 769,00
€ 769,00
€ 769,00

€ 129,00
€ 129,00
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Opklapmeubels
Capi T-frame tafels

Capi Verlengde tafels

Sterken attractieve tafels in 24 mm berken multiplex met
whitewash finish

Met deze verrijdbare tafels verander je de tafel eenvoudig van 150 cm naar
300 cm lengte. Doordat er 3 delen van 50 cm worden bijgeleverd kun je ieder
gewenst formaat creëren. 150, 200, 250 of 300 cm lengte. De tafel is 100 cm
breed en in verschillende hoogtes en kleuren leverbaar.
S9585 Tafel 150x100 cm (+ 3 x tafelblad van 50 cm) kan worden uitgevoerd in
verschillende kleuren HPL. 		
€ 1.775,00

UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Tafelbreedte 80 cm met HPL toplaag. Kleurkeuze zelf te bepalen.
In elke willekeurige hoogte verkrijgbaar
Lengte 120 cm
€ 475,00
S8113
Lengte 150 cm
€ 575,00
S8116
Lengte 180 cm
€ 695,00
S8118
Lengte 200 cm
€ 775,00
S8119
Lengte 240 cm
€ 849,00
S000001

Wordt geleverd
met 3 losse
tafelbladen

S9586 T
 afel 150x100 cm (+ 3 x tafelblad van 50 cm) uitgevoerd met linoleum
op blad voor geluidsreductie. Kleur naar keuze. € 1950,00

50 cm

100 cm

Verrijdbaar maken tafels € 89,00
Kleur naar keuze

Tafelbladen uitvoeren met linoleurm ipv HPL voor
geluidsreductie op T-frame tafels
S8150
S8151
S8152

120-170 cm
180-200 cm
200-240 cm

€ 125,00
€ 149,00
€ 169,00

100 cm
300 cm
Kleur naar keuze
100 cm
150 cm

Capi multifunctionele (kast)tafels.

Capi banken
Sterken attractieve banken in 18 mm berken
multiplex met whitewash finish. Iedere bank is
uitgevoerd met stalen voetensteun.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Bank met HPL toplaag en voetensteun.
Kleurkeuze zelf te bepalen
S8904 Lengte 120 cm - 30 cm hoogte 32-40 cm
S8905 Lengte 120 cm - 30 cm hoogte 40-50 cm
S8910 Lengte 150 cm - 30 cm hoogte 32-40 cm
S8911
Lengte 150 cm - 30 cm hoogte 40-50 cm
S8916
Lengte 180 cm - 30 cm hoogte 32-40 cm
S8917
Lengte 180 cm - 30 cm hoogte 40-50 cm
S8920 Lengte 200 cm - 30 cm hoogte 32-40 cm
S8921
Lengte 200 cm - 30 cm hoogte 40-50 cm
S8922 Lengte 240 cm - 30 cm hoogte 32-40 cm
S8923 Lengte 240 cm - 30 cm hoogte 40-50 cm

Banken uitvoeren met linoleurm ipv
HPL voor geluidsreductie in uw ruimte.
Accessoires voor geluidsreductie:
S8990 Voor banken met een lengte van 120-170 cm
S8991
Voor banken met een lengte van 180-240 cm

€ 215,00
€ 335,00
€ 425,00

Rugleuning voor Capi banken
S8950 120 cm
€ 119,00
S8953 150 cm
€ 145,00
S8956 180 cm
€ 175,00
S8958 200 cm
€ 189,00
S8959 240 cm
€ 199,00

€ 55,00
€ 98,00

Capi multi tafels met HPL of geluidsisolerende linoleum toplaag. Gemaakt van 24 mm
berken multiplex en whitewash finish. De hoogte van de Capi multifunctionele (kast) tafels
zijn standaard 73 cm en dus voorzien van ruime opbergmogelijkheden onder het blad.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S9089 Capi multi tafel H:73 cm, L:150 cm, D75/150 cm met lichtgrijze HPL toplaag.
€ 1.675,00
S9090 C
 api multi tafel H:73 cm, L:150 cm, D75/150 cm (geluidsisolerende linoleum
toplaag. Kleur naar keuze.
€ 1.850,00

€ 525,00
€ 675,00
Kleur naar keuze

Kleur naar keuze
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Tafel
Capi Onderschuif-tafels

Capi kwaliteits tafels

Praktische tafels die je onder elkaar kunt wegschuiven. Doordat de tafels verrijdbaar zijn is dit erg eenvoudig en ruimtebesparend.
Iedere tafel is uit te voeren in verschillende kleuren en/of met geluidsisolerende linoleum toplaag.

Gemaakt van 24 mm berken multiplex met HPL toplaag. Onze tafels worden op iedere gewenst hoogte gemaakt.

UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Capi onderschuif tafelset 120x80 cm en 100x80 cm. Kleine tafel heeft 4 wielen en de grote tafel 2 wielen.
S9545 Hoogte 73 en 68 cm. HPL kleur naar keuze.
€ 795,00
S9547  Uitgevoerd met geluidsisolerend marmoleum. Kleur naar keuze. € 1.095,00
Capi onderschuif tafelset 120x120 cm en 100x100 cm.Kleine tafel heeft 4 wielen en de grote tafel 2 wielen.
S9550  Hoogte 73 en 68 cm. HPL kleur naar keuze.
€ 895,00
S9552 	 Uitgevoerd met geluidsisolerend marmoleum. Kleur naar keuze. € 1.295,00
Capi onderschuif tafelset 140x120 cm en 140 x 100 cm. Kleine tafel heeft 4 wielen en de grote tafel 2 wielen.
S9553 Hoogte 73 en 68 cm. Kleur naar keuze
€ 950,00
S9555 Uitgevoerd met geluidsisolerend marmoleum. Kleur naar keuze € 1295,00

AFMETINGEN:
S9001 120 x 80 cm € 295,00
S9003 120 x120 cm € 395,00
S9006 140 x 80 cm € 325,00
S9007 200 x 90 cm € 595,00
S9004 120 x 60 cm halfrond
S9005 120 x 80 cm halfrond
Rond diameter 120 cm

€ 275,00
€ 285,00
€ 429,00

We maken onze tafels in
iedere gewenste maat!!

Meerprijs geluidsreducerend marmoleum op tafelblad € 99,00

Kleur naar keuze

Kleur naar keuze

Capi Halfronde Tafels
Halfronde tafels uitgevoerd met stalen poten. De tafelbladen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Halfronde tafel 222x110 cm met 6 poten en HPL toplaag. Kleur naar keuze.
S9685 Halfronde tafel in diverse fraaie HPL kleuren verkrijgbaar
€ 895,00
S9687 Halfronde tafel uitgevoerd met geluidsreducerende linoleum op toplaag.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren 			
€ 1075,00

Kleur naar keuze

Capi Hoge Sta-tafels
Hoge sta-tafels in 25 mm MDF, gekleurde zijkanten en gelamineerd aan alle zijkanten en tafelblad.
De sta-tafels worden geleverd in 3 verschillende hoogtes: 72, 90 of 105 cm.

176

UITVOERING:
S15001 	 140 x 60 x 72 cm
S15002 160 x 60 x 72 cm
S15003 	 180 x 60 x 72 cm

€ 495,00
€ 649,00
€ 695,00

S15004 	 140 x 60 x 90 cm
S15005 	 160 x 60 x 90 cm
S15006 	 180 x 60 x 90 cm

€ 595,00
€ 695,00
€ 749,00

S15007 	 140 x 60 x 105 cm
S15008 160 x 60 x 105 cm
S15009 180 x 60 x 105 cm

€ 625,00
€ 725,00
€ 749,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Tafel
Tafel verdeler

Capi tafels

Om een rustige en individuele werkplek te creëren
gebruikt u deze praktische en gemakkelijk te plaatsen
scheidingswandjes. Gemaakt van beukenmultiplex, afmeting:
Hoogte 30 cm x 110 cm.
001804 Tafelverdeler per stuk € 125 ,00

Onze tafels worden gemaakt van massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan beide zijden
voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en afgewerkt met een afgeronde beukenhouten
inlegrand. De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van eenvoudige montage handleiding.
Het tafelblad is ook leverbaar in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of blauw en in 6 hoogtes. Andere
kleuren en maten op aanvraag.

CAPI
BUDGET

Capi rechthoekige groepstafels

Concentratiepaneel

Tafelhoogtes variërend van 52 tot en met 75 cm
CAP08060 Tafel 80 x 80 cm € 195,00
CAP12060 Tafel 120 x 60 cm € 209,00
CAP12080 Tafel 120 x 80 cm € 235,00
CAP14080 Tafel 140 x 80 cm € 309,00
CAP16080 Tafel 160 x 80 cm € 329,00

Afwijkende maten op aanvraag

Deze driedelige, in elkaar te schuiven werkplek is een praktische oplossing om in de klas meerdere
concentratiewerkplekken op te stellen. Geschikt voor een leerlingentafel van 70 x 50 cm, of een
groepstafel. Gemaakt van beuken multiplex, afmeting: lxbxh: 70 x 50 x 50 cm.
001803 Concentratiepaneel (3-delig) per stuk € 99,00

Capi tafel halfrond trapezium
Afm. 120 x 60 cm.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame.
De bladen zijn aan beide zijden voorzien van een harde
krasvaste formica toplaag en afgewerkt met een
afgeronde beukenhouten inlegrand.
De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van
eenvoudige montage handleiding. Het tafelblad is ook
leverbaar in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of blauw
en in 6 hoogtes. Andere kleuren op aanvraag.
CAPHR12060 per stuk € 235,00

CAPI
BUDGET
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Meubilair
Capi tafel zeskantig 120 cm
Deze tafels hebben een hexagonaal onderstel waardoor het
geschikt is voor 6 stoelen zonder dat er poten in de weg zitten.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen
zijn aan beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica
toplaag en afgewerkt met een afgeronde beukenhouten
inlegrand. Geleverd als plat pakket. De poten kunnen eenvoudig
gemonteerd worden.
CAPZ0120 per stuk € 349,00

Afwijkende maten op aanvraag

CAPI
BUDGET

Capi tafel rond diameter 100 of 120 cm
Deze tafels hebben een hexagonaal onderstel waardoor het
geschikt is voor 6 stoelen zonder dat er poten in de weg zitten.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand. Geleverd als
plat pakket. De poten kunnen eenvoudig gemonteerd worden.
CAPR0100 per stuk € 299,00
CAPR0120 per stuk € 349,00

CAPI
BUDGET

Kasten en opbergsystemen
Capi Zitbank met kussen en ruggesteun
Handige zitbank met gestreept kussen en drie grote
opbergbakken op wieltjes. Gemaakt van berken
multiplex met whitewash finish.
Afmeting: B120x D 38 x H49 cm
S1042 € 775,00

Capi tafel halfrond
Afm. 120 x 60 cm.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand.
De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van
eenvoudige montage handleiding. Het tafelblad is ook leverbaar
in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of blauw en in 6 hoogtes.
Andere kleuren op aanvraag.
CAPHR12060 per stuk € 235,00

CAPI
BUDGET
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Kasten en opbergsystemen
Capi Cubby Bank

Capi verrijdbaar Kubus Meubilair

Verrijdbare bank met zitkussen uitgevoerd in berken multiplex met
whitewash finish. Doordat het zitgedeelte omhoog kan worden geklapt
ontstaat er genoeg ruimte om spullen op te bergen.
S2015 Capi Cubby bank B150xD50xH49
€ 895,00

Gemaakt van 18 mm berken multiplex met whitewash finish
S1002 € 249,00
S1003 € 335,00
S1004 € 365,00
S1006 € 495,00
S1009 € 699,00
S1008 € 685,00
S1012 € 895,00
S1016 € 1.095,00
Met dichte
Zonder
achterwand
achterwand
Stel uw eigen kast samen!
S1002

S1017-1

S1003

Capi zitbank met opbergbakken
Handige verrijdbare zitbank met gestreept kussen en drie grote
opbergbakken. Gemaakt van berken multiplex met whitewash
finish.
S1045 Capi zitbank met opbergbakken
€ 675,00

S1004
S1002

Capi opbergbakken

S1006

S1018

S1009

S1019

met veiligheidsglas

Handige opbergbakken gemaakt van berken multiplex met
whitewash finish. Met of zonder perspex venster
S2022 Afmeting: B36 x D 36 x H37 cm
€ 89,00
S2023 AfmetingB36 x D 36 x H37 cm
€ 109,00

S1006

S1008

S2022

S2023
S1012

S1020

S1016

S1021

Capi opbergbakken verrijdbaar
Handige bakken met rubberen stootranden voor het
opbergen van je speelgoed.
S2010 Small afmeting: B52 x D 42 x H45 cm
€ 175,00
S2011 Medium afmeting: B52 x D 52 x H53 cm € 189,00
S2012 Large afmeting: B72 x D 52 x H53 cm
€ 249,00

S1009
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Kasten en opbergsystemen
Capi Kubus meubilair met verrijdbare opbergboxen

Capi gekleurde kubus kasten

UITVOERING:
S909090 Afmeting: B804 x D 375 x H 1237mm
S909091 Afmeting: B1197 x D 375 x H 1237mm

Alle kubus kasten kunnen worden uitgevoerd met gelamineerde zijkanten en frisse
kleuren op iedere plank.
S1033 Gelamineerd op bovenzijde en zijkanten van de kast € 65,00
S1034 Gelamineerd op bovenzijde van legplank
€ 14,50 per plank
S1034T Gelamineerd op bovenzijde van de kubus kast
€ 35,00

€ 895,00
€ 1249,00

Alle kasten uit te voeren met deuren,
laden of opbergboxen. Leverbaar in blank
of verschillende HPL kleuren.

S1022-V	
Deur voor kubus meubilair
€ 39,50 (frontkleur naar keuze)

S1086
S909090

 laden voor kubus meubilair
3
€ 135,00 (frontkleur naar keuze)

S909091

S1081-K	Deur voor kubus meubilair
€ 39,50 (frontkleur naar keuze)

Capi Kubus meubilair op wielen
UITVOERING:
S1022 Afmeting: B1197 x D 375 x H 864mm € 475,00
S1023 Afmeting: B1197 x D 375 x H 1237mm € 595,00

Accesoires voor achterzijde kubuskasten
s10854 Prikbord		
€ 125,00
S10864 Whiteboard		
€ 195,00
S10874 Veiligheidsspiegel
€ 295,00
S10875 Schoolbord		
€ 195,00
Prikbord

Whiteboard
S10854

S10856

S10859

S1022

Veiligheidsspiegel
S10864

Schoolbord
S10874

S10875

S10866

S10876

S10877

S10869

S10879

S10880

S1023
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Kasten en opbergsystemen
Capi Wandkasten

Capi Leeskasten met opbergbakken

Degelijke wandkasten van Capi uitgevoerd in 16 mm berken multiplex met whitewash finish. Ook leverbaar met gekleurde fronten.
S1024 € 165,00
S1025 € 249,00
S1026 € 299,00
S1027 € 399,00
S1028 € 159,00
S1029 € 289,00
S1030 € 265,00
S1031 € 375,00

S909010 K
 ast met 3 vakken boven en 3 rolbakken onder.
Door de zachte kussens in het midden is het een plezier om hier een boekje te lezen.
Afmeting: H166 X B120 x D38 cm
€ 1275,00
S909011

 ast met 4 vakken boven en 4 rolbakken onder.
K
Door de zachte kussens in het midden is het een plezier om hier een boekje te lezen.
Afmeting: H166 X B160 x D38 cm
€ 1675,00

S909010

Capi spiegelkast met 3 opbergbakken
en zitkussen

Praktische en attractieve wandkasten voor in de klas of kantoor.

S909020 H 166 x B 120 x D 38 cm € 1.450,00
S909021 H 166 x B 120 x D 45 cm € 1.550,00
S909022 H 166 x B 120 x D 60 cm € 1.599,00

S909011

Capi Lees- en studiehuisjes verrijdbaar
Deze studiehuisjes zijn verrijdbaar en gemaakt van berken multiplex. Worden uitgevoerd met
halogeen spots en hebben heerlijk zachte kussen die in verschillende kleuren te leveren zijn.

S1024

S1030
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S1028

S1025

S1026

S1027

S1029

S1031

S909012 H 195x B 120 x D 38 cm € 1.550,00
S909013 H 195 x B 120 x D 45 cm € 1.595,00
S909014 H 195 x B 120 x D 60 cm € 1.875,00

S909015 H 195x B 120 x D 38 cm € 1.675,00
S909016 H 195x B 120 x D 45 cm € 1.775,00
S909017 H 195x B 120 x D 60 cm € 1.998,00

S909018 H 195x B 150 x D 60 cm € 2.150,00
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Kasten en opbergsystemen
Capi Leeskasten in te delen naar eigen wens.
Wilt u toch een graag een andere indeling? Geen probleem,
vraag onze adviseurs naar de uitgebreide mogelijkheden.
Hieronder tonen we u een paar voorbeelden maar natuurlijk is
alles naar wens samen te stellen.

Capi gedraaide kasten.

Creëer je eigen zit-unit.
Vraag onze naar de
uitgebreide mogelijkheden.

Mooie gebogen kasten met gelamineerde legplanken. Wordt zonder opbergmanden geleverd.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S1050 Gebogen kast H160xD35xB123 cm
S1051 Gebogen kast H131xD35xB123 cm
S1052 Gebogen kast H102xD35xB123 cm

Halogeen spots zorgen voor
comfortabel lichtinval.

€ 749,00
€ 625,00
€ 495,00

S1051

S1050

S1052

Capi gebogen kasten
Mooie gebogen kasten in 2 verschillende hoogtes (49 en 86 cm). Alle kasten zijn 150 cm breed en verrijdbaar waardoor ze
makkelijk te verplaatsen zijn. In de uitvoering kun je kiezen tussen een gesloten of open achterzijde. Tevens kun je kiezen
of je de korte of de lange zijde gesloten of open wilt hebben. De bovenkant van de kasten kunnen uitgevoerd worden in
verschillende kleuren of gewoon wit.

Capi hoge kasten
Hoge voorraad kasten uitgevoerd met gesloten deuren met of zonder slot of met doorzichtig veiligheidsglas. Deze kasten zijn ook leverbaar in andere
hoogtes, te weten: 50, 85, 125, 161 cm.

UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S1055 Laag met open achterwand. Afmeting B150xD38xH49 cm
S1056 Laag met gesloten achterwand lange zijde. Afmeting B150xD38xH49 cm
S1057 Laag met gesloten achterwand korte zijde. Afmeting B150xD38xH49 cm

€ 575,00
€ 675,00
€ 675,00

S1058
S1059
S1060

€ 649,00
€ 749,00
€ 749,00

Hoog met open achterwand. Afmeting B150xD38xH86cm
Hoog met gesloten achterwand lange zijde. Afmeting B150xD38xH86 cm
Hoog met gesloten achterwand korte zijde. Afmeting B150xD38xH86 cm

S1058
S601005 + H
 oge kast met 2 deuren van
S700124
veiligheidsglas en 5 legplanken.
Afmeting: B100xD60xH198 cm
€ 1.450,00

S601005 + K
 ast met gesloten deuren en
S700024
5 legplanken
Afmeting: B100xD60xH198 cm
€ 1.299,00

S601205 + Afmeting: B120xD60xH198 cm
S700124
€ 1.599,00

S601205 + A
 fmeting: B120xD60xH198 cm
S700034
€ 1.399,00

S601004 K
 ast zonder deuren en 4 legplanken.
Afmeting B100xD60xH161 cm
€ 899,00
S601204 K
 ast zonder deuren en 4 legplanken.
Afmeting B120xD60xH61 cm
€ 1.095,00

Gelamineerde deur

S1055

Met planken
S1059

Met deuren van veiligheidsglas
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S1055
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Kasten en opbergsystemen
Capi Funky Kasten- en Tafel units

Materiaalkast hoog met roldeuren

Handige kasten die je in een handomdraai omtovert tot presentatietafel, werktafel etc. Gemaakt van 18mm berkenmultiplex en
uitgevoerd met 1, 2 of 3 opbergbakken. Kasten zijn in 3 verschillende
hoogtes leverbaar (53,73 en 90 cm).

Grote materiaalkast op stevige wielen met rem. Aan de binnenkant van de deuren zitten opbergmogelijkheden voor
verf en andere knutselmaterialen. In het midden van de kast zitten 2 rijen met ladenbakken op ladegeleiders.
Door middel van klemsluitingen kan de kast zowel boven als onder afgesloten worden. Andere combinaties van
bakken of kleuren is mogelijk. Afmeting: bxdxh 122x155x46 cm
19001 Materiaalkast hoog met roldeuren € 1.395,00

Capi funky kast/tafel
S1035
S1036
S1037
S1038
S1039
S1040
S1041

Met 4 vakken. Afmeting B80xd45xH53cm
Met 6 vakken. Afmeting B120xd45xH53cm
Met 4 vakken. Afmeting B80xd45xH73cm
Met 6 vakken. Afmeting B120xd45xH73cm
Met 6 vakken. Afmeting B80xd45xH90cm
Met 9 vakken. Afmeting B120xd45xH90cm
Met 12 vakken. Afmeting B160xd45xH90cm

ACCESSOIRES:
Diverse bakken voor in Funky units
S2020 Small afmeting 44x38x17 cm
S2021 Medium afmeting 44x38x27 cm
S1035

€ 550,00
€ 649,00
€ 595,00
€ 725,00
€ 795,00
€ 925,00
€ 1149,00

€ 99,00
€ 99,00
S1036

S1040

S2020

S2021

S2040

Capi Ipad en Laptop kasten
Praktische computerkasten die slechts 10 cm diep zijn en
zodoende weinig plaats in beslag nemen. Gemaakt van 18mm
berken multiplex. Er zijn 2 verschillende modellen. 1 kast voor
5 laptops/pc en 1 kast voor 15 Ipads of tablets.
S4066 Kast voor 5 laptops/pc’s.
Afmeting B79xD10xH175cm
€ 749,00
S4067 K
 ast voor 15 Ipads of tablets.
Afmeting B99xD10xH175 cm.
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Kasten en opbergsystemen
Kast met 16 bakken

Halfhoge kast met boven deuren

Budget line
Eenvoudige kast met 16 kunststof opbergbakken van 7-8 cm
hoog. Kleur van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen,
transparant) Afmeting: bxhxd 70x79x40 cm
ZS8201 Kast met 8 bakken € 395,00

Budget line
Halfhoge kast op pootjes met boven 2 deuren en legplanken. (indien
gewenst kunnen de deuren ook onder worden gemaakt en boven
legplanken). Gemaakt van gelamineerd hout in een lichte gekleurde
houtsoort. Kastdeuren zijn leverbaar in de kleuren lichblauw, paars,
geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd
150x70x40 cm
77025 Halfhoge kast met boven 2 deuren € 375,00

CAPI
BUDGET

CAPI
BUDGET
Kast met 8 bakken – open
Budget line
Kast met 8 kunststof opbergbakken en een legdeel. Kleur van bakken
kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, transparant).
Afmeting: bxhxd 70x77x47 cm
ZS8202 Kast met 8 bakken – open € 349,00

Materiaalkast half open met 1 deur

CAPI
BUDGET

Budget line
Degelijke materiaalkast op wielen met 1 deur en legplanken. Gemaakt van
gelamineerd hout in een lichte gekleurde houtsoort. Kastdeur is leverbaar in
de kleuren lichblauw, paars, geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd.
Andere modellen op aanvraag. Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm
77015 Materiaalkast half open € 325,00

CAPI
BUDGET

Materiaalkast met 2 deuren

Kast met 8 bakken

Kast met 8 grote bakken

Budget line
Eenvoudige kast met 8 kunststof opbergbakken van 7-8 cm hoog. Kleur
van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, transparant)
Afmeting: bxhxd 36x77x48 cm
ZS8101 Kast met 8 bakken € 275,00

Budget line
Handige opbergkast met 8 grote opbergbakken op ladegeleiders.
Kleur van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen,
transparant). Afmetig: bxhxd 70x79x40 cm. Indien gewenst op
wielen leverbaar; meerprijs € 20,00
DS8201 Kast met 8 grote bakken € 375,00

Budget line
Degelijke materiaalkast op wielen met 2 deuren en legplanken. Gemaakt van gelamineerd
hout in een lichte gekleurde houtsoort. Kastdeuren zijn leverbaar in de kleuren lichblauw,
paars, geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. Andere modellen op aanvraag.
Afmeting: bxhxd 150x70x40 cm
77017 Materiaalkast met 2 deuren € 395,00

CAPI
BUDGET
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Kasten en opbergsystemen
Kast met 6 bakken en 2 rolkisten

Verkleedkast halfrond

Budget line
Kast met massief houten bakken en 2 massief houten materiaalkisten.
Afmeting: bxhxd 100x75x40 cm. Andere uitvoeringen op aanvraag mogelijk.
11016
Kast met 6 bakken en 2 rolkisten € 625,00

Leuke halfronde kast voor allerlei rollenspellen. De kast heeft een magnetisch en metalen front en is leverbaar in verschillende
kleuren. Verder een opstaande spiegel waardoor je het makkelijk als verkleedkast of kapsalon kunt gebruiken.
Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm.
77002 Verkleedkast halfrond € 925,00

CAPI
BUDGET

Kast met 6 bakken met plexiglas en 2 rolkisten
Budget line
Kast met massief houten bakken v.v.plexiglas kijkvenster en 2 massief
houten materiaalkisten. Afmeting: bxhxd 100x75x40 cm. Andere
uitvoeringen op aanvraag mogelijk.
11017
Kast met 6 bakken plexiglas en 2 rolkisten € 595,00

Achterzijde

CAPI
BUDGET

Voorzijde

Toonbank kast halfrond
Met deze toonbank kast kun je allerei rollenspellen oefenen. Het heeft
een magnetisch en metalen front en is leverbaar in verschillende
kleuren. Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm.
77003 Toonbank
kast halfrond € 925,00

Kast met 18 houten bakken
Budget line
Handige opbergkast met 18 houten bakken. Afmeting: bxhxd
150x75x40 cm. Andere uitvoeringen op aanvraag mogelijk.
11013
Kast met 18 houten bakken € 795,00

CAPI
BUDGET

Achterzijde

Voorzijde
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Kasten en opbergsystemen
Theaterkast halfrond

Materiaalkast met 3 houten bakken

Leuke theaterkast in een met magnetische metalen front voorzien van
kleine gaatjes. Leverbaar in 4 kleuren. Voorzien van zwenkwielen met
rem en is dus makkelijk te verplaatsen. Toonbankhoogte 69 cm, totale
hoogte 160 cm en diepte 40 cm.
77001 Theaterkast halfrond € 1.195,00

Deze multifunctionele opbergkast is voorzien van 2 draaideuren en
3 uitneembare bakken. De kast is te gebruiken als wandmeubel of als
roomdivider. Optioneel: spiegel of schoolbord achterwand, deuren met
slot. Afmeting: B154xD44xH180 cm
DEK032 € 1.195,00

De kasten zijn koppelbaar

Materiaalkast met 2 deuren in kleur
Mooie, kleurrijke opbergkast met boven 2 deurtjes
en onder 3 open vakken. De regels en deuren
kunnen in iedere gewenste kleur gespoten worden.
Afmeting:B103xD55xH180cm
DEK082 € 995,00

Achterzijde
Voorzijde

Kookeiland/kast halfrond
Leuk kookeiland voor het rollenspel . Voorzien van
zwenkwielen met rem en is dus makkelijk te verplaatsen.
Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm.
77004 Kookeiland/kast halfrond € 675,00

Boomkast verrijdbaar

Vuurtorenkast verrijdbaar

Grappige en decoratieve boomkast met veel opbergruimte. Optioneel:
deel de kast in met kunststof bakken (max. 5 Large en 6 Medium, in
diverse kleuren). Gemaakt van berkenmultiplex
DEK037 € 995,00

Stoere vuurtorenkast met meeuwen op de deuren. Gemakkelijk
te verplaatsen dankzij de geremde wielen. Combineert goed
met grondbox ‘Aan Zee’. Optioneel: deel de kast in met kunststof
bakken (max. 6 Large en 6 Medium, in diverse kleuren)
DEK038 € 995,00

De kasten zijn koppelbaar
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Themakasten De Zee en Brandweer
Leuke themakasten met 2 openslaande deuren en
3 legplankenin verschillende designs mogelijk.
Afmeting B100xD56xH195 cm
DEK034 Themakast de Zee of Brandweer € 899,00

Ontdekkend Leren
Capi Tafel met ingebouwde vergrootglazen en opbergruimte
Capi verrijdbare tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen en opbergruimte eronder.
Afmeting: B130xD75xH73 cm. Gemaakt van berkenmultiplex
Uitvoering en accessoires:
S9080 Tafel met ingebouwde vergrootglazen en opbergruimte

€ 1.750,00

Kast met 28 bakken, berken
•
•
•
•

28 middelgrote bakken
wordt inclusief de bakken geleverd
Staat op stevige wielen
Meerdere varianten mogelijk
(informeer naar de mogelijkheden)
K033 B 144 x D 49 x H 130 cm € 950,00

198

Speelunit Keuken

Capi Lichttafel verrijdbaar met opbergruimte

Veel speelruimte voor kleine ruimtes in een driestappenplan:
Verplaatsen, openklappen, spelen maar! Verrijdbare
kast met opklapbare tafel en ingebouwde speelkeuken
inclusief kraan, spoelbak, oven en koelkast en 4 krukjes.
Afmeting:B150xD40xH100cm
DECPK € 1849,00

Mooie en grote lichttafel op wielen en met opbergmogelijkheden eronder.
Gemaakt van berken multiplex. Afmeting: B130xD75xH73 cm
S9082 Capi verrijdbare Lichttafel inclusief opbergkast
€ 1.750,00
S9083 Capi lichttafel op 4 poten Afmeting: B130xD75xH73cm € 1.350,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Catalogus 2018 - 2019

199

Ontdekkend Leren
Capi Combi lichttafel met ingebouwde vergrootglazen

Capi Lichttafel Vierkant

Het beste van 2 werelden verenigd in deze combi tafel. Aan 1 zijde een lichtbak en aan de andere zijde 3
ingebouwde vergrootglazen inclusief opbergkast. Afmeting:B130xD75xH73 cm
S9084 Combi lichttafel met ingebouwde vergrootglazen en opbergruimte
€ 1.699,00
S9085 Combi lichttafel met ingebouwde vergrootglazen zonder opbergruimte op 4 poten € 1.299,00

Tafel met lichtbak en opbergkast op wielen!
S90011 Afmeting B110xD110xH73cm
€ 1.595,00

S9087 Capi kunststof opbergbakken
S9087 Afmeting 30x30x12cm voor onder de Fantazi tafels (per 3 stuks)
S9088 Houten panelen (35x30x5cm) met transparante bodem voor de
mooiste creaties (per 3 stuks) 		

€ 95,00

Capi combitafel klein (2 vergrootglazen en lichtbak)
Kleinere uitvoering dan de S9085 en heeft slecht 2 ingebouwde
vergrootglazen en een lichtbak. Afmeting: B125xD75xH73 cm
S90012 € 1.295,00

€ 109,00

S9087

S9088

Capi Tafel vierkant met ingebouwde vergrootglazen

Capi Outdoor tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen

Tafel met 4 ingebouwde vergrootglazen en opbergkast op wielen.
Afmeting: B110XD110XH73 cm
S90010 € 1595,00

Deze tafel met 6 ingbouwde vergrootglazen is gemaakt van watervaste
multiplex en kan dus met gemak buiten blijven staan. Voor een langere
levensduur adviseren wij hem wel onder een afdak te zetten indien niet Outdoor
in gebruik.
S4085 Capi Outdoor tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen en deksels.
Afmeting: B130xD75xH73cm
€ 849,00
S9087 C
 api kunststof opbergbakken (30x30x12cm) voor onder
de Fantazi tafels (per 3 stuks)
€ 95,00

Afwijkende
tafelhoogtes
mogelijk
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Ontdekkend Leren
Capi Speel-en Thematafels

Capi Veiligheidsspiegels

Met deze verrijdbare tafel kun je zowel spel-als thema’s uitlichten. Door de geïntegreerde opbergbak
handig voor allerlei speelgoed in op te bergen. Middels de opbergvakken onder de tafel kun je er veel
materiaal in kwijt. De opbergbak kan middels deksel volledig worden afgesloten zodat je de tafel voor
een thema kunt inzetten. Afmeting: B110xD110xH55cm
S3001 € 895,00

Mooie degelijke spiegels met houten lijst in whitewash. Zijn leverbaar in verschillende maten.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S8030 Spiegel 150x100 cm
€ 375,00
S8031 Spiegel 150x60 cm
€ 275,00
S8032 Spiegel 150x50 cm
€ 235,00
Andere maten op aanvraag!

Capi Lachspiegels set van 3 stuks
Mooie lachspiegels met houten omlijsting.
Afmeting: B43xD10xH100 cm
S4001 Set van 3 stuks
€ 589,00

Capi Speeltafels
Handige speeltafels rond of vierkant. Gemaakt van berken multiplex en voorzien van
opberg laden.
S3002 Speeltafel rond afm: B117xD110xH55 cm
€ 675,00
S3003 Speeltafel vierkant met 6 laden. Afm: B80xD80xH55 cm € 849,00
S3004 Laden voor speeltafel rond
€ 65,00

Capi Crea-Tafel met opbergruimte
Super handige kast waarin je heel veel kunt opbergen. Door het uitklapbare tafelblad maak je van deze kast een
makkelijke werktafel voor creatieve werkjes.
S1065 Afmeting: B125xD45/90xH80 cm
€ 950,00

S3002

Voor

S3003

Achter

S3004
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Ontdekkend Leren
Capi Display Kasten

Capi Boekenkarren

Mooie kasten voor het etaleren van de mooiste werkjes.
S4070
Display wandkast met halogeen verlichting, hoog model.
Afmeting B42xD26xH155 cm
€ 599,00

Handige verrijdbare boekenkarren enkel of dubbel. Gemaakt van 18mm berkenmultiplex.
S5001 Boekenkar dubbel B69xD65xH75 cm € 359,00
S5002 Boekenkar enkel B69xD40xH75 cm € 295,00

S4071

 isplay kast verrijdbaar laag model.
D
Afmeting B65xD65xH125 cm

€ 575,00

S4072

 isplay kast verrijdbaar hoog model.
D
Afmeting B65xD65xH160 cm

€ 695,00

S4073 extra: Alle delen van glas
€ 75,00
S4074 extra: halogeen verlichting bij S4071 en S4072 € 89,00
S4075
Glasplaat los
€ 21,50

S4071

S4072

S4070

Capi Boekenrekken

Capi Serveerwagens

Boekenrekken voor aan de wand gemaakt van 18 mm berken multiplex met whitewash finish.
S5010 Boekenrek afmeting: B100xD25xH75 cm
€ 275,00
S5011 Boekenrek met ronding afmeting: B75xD25xH75 cm € 275,00

Handige verrijdbare serveerwagens om etenswaar te vervoeren. Beide zijn
verrijdbaar en kunnen zowel met vaste of afneembare dienbladen worden
geleverd.
S5000 Met vaste plateau’s.
Afmeting B65/55 xH90 cm
€ 469,00
S4995 Met afneembare dienbladen.
Afmeting B65/55xH90 cm

€ 499,95

Capi Presentatie planken

Capi Verkleedkar

S5020 Presentatieplank 50 cm € 29,95
S5021 Presentatieplank 75 cm € 35,00
S5022 Presentatieplank 100 cm € 45,00

Gemaakt van 18 mm berkenmultiplex met whitewash finish. Deze verrijdbare
verkleedkar wordt geleverd inclusief spiegel en zonder accessoires.
S4003 Afmeting: B78,5xD50xH162cm
€ 595,00

S5024 Fotolijst met plexiglas L50xH30 cm € 50,00
S5024 Fotolijst met plexiglas L75xH30 cm € 79,00
S5025 Fotolijst met plexiglas L100xH30 cm € 95,00
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Ontdekkend Leren
Capi modulair podium

Capi podium kast PICA

Dit modelair podium kan naar wens worden opgebouwd. Het uiteinde van het podium
heeft led-verlichting voor een realistisch effect. Bestaat uit 8 delen en is naar wens op
te bouwen. Doorsnee van het ronde deel is 120 cm en hoogte is 30 cm. Podium wordt
uitgevoerd met marmoleum toplaag zodat het geluid gereduceerd wordt. Vierkante
elementen zijn 60x60 cm
S4030 Capi modulair podium (8-delig)
€ 2.350,00

Met deze praktische kasten heb je zowel een verrijdbaar podium als een opbergkast
gevonden. Gemaakt van 18mm berkenmultiplex. Kast wordt standaard geleverd zonder
houten opbergboxen maar kunnen apart bijbesteld worden.
Afmeting: B150xD75xH85cm
S4016 Capi podium kast
€ 1.049,00
S4017 Houten opbergbakken (optioneel) € 89,00 per stuk

De trappen op deze kast zijn bekleed met gekleurd HPL.
Kleurkeuze opgeven bij bestelling.

Podiumelementen met zitkussen

Capi Podium Kast Luna

Maatwerk verrijdbaar podiumelement met zitkussen zodat je kan
afwisselen tussen bankje en podium. Prijzen zijn op aanvraag.
Iedere gewenste uitvoering kunnen we hier in maken.

De Luna podium kast is zo ontwikkeld dat je er veel in kunt
opbergen maar ook eenvoudig kan omtoveren tot (klein) podium.
Door de vele bakken die omgedraaid als loper fungeren maak je zo
je eigen catwalk. Deze kast heeft 6 houten bakken met een zwart
gelamineerde onderkant. Afmeting: B150xD75/150xH112,50
S4010 € 1975,00

MAATWERK

Podiumelemeneten op maat
Wij maken handige podia op maat om toneelstukjes en uitvoeringen op
te doen. Ook te gebruiken als verhogingselement. Voorzien van geremde
wielen en zwarte tapijtegels. We kunnen podia volledig aan uw wens
aanpassen, neem gerust contact met ons op.

Kast waneer alles is opgeborgen.

Kast uitgestald als Catwalk

S4010
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Meubilair
Capi Poppenhuis/Roomdivider
Mooi en groot poppenhuis die je, indien
opengeklapt, ook makkelijk als room-divider
zou kunnen gebruiken. Dit poppenhuis is
geheel verrijdbaar en inklapbaar. Neemt
ingeklapt dus niet al te veel ruimte in beslag.
Door het grote formaat (B150xD37,5xH115
cm) kunnen hier gemakkelijk meerder
kinderen tegelijkertijd mee spelen. Gemaakt
van b18kmm berkenmultiplex. Indien
gewenst kan het dak ook in andere kleuren
worden geleverd.
S4005 € 895,00

Mega poppenhuis
Groot poppenhuis op wielen met afmeting: 130x120x60cm. Gemaakt van
berken multiplex. Wordt als bouwpakket geleverd, en is zeer eenvoudig te
monteren. Afgebeelde accessoires worden niet meegeleverd.
WJ001 Mega poppenhuis
€825,00

Garderobe Systemen
Capi speelkasteel klein
Leuk speelkasteel van 120x120 cm. De boom is los
en kan aan de wand of kasteel worden bevestigd.
S4008 Capi Speelkasteel
€ 749,00

Capi garderobe systeem LUX
Elke unit heeft een afmeting van B
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
Capi gardedrobe systeem LUX zonder bank
S7020 1 vak
€ 115,00
S7021
2 vaks € 230,00
S7022 3 vaks € 345,00
S7023 4 vaks € 450,00
S7024 5 vaks € 565,00

Capi speelkasteel groot
Enorm groot speelkasteel met theaterwand, gemaakt van berken
multiplex. Afmeting:150x150cm. Wordt geleverd als bouwpakket en is
zeer eenvoudig in elkaar te zetten. Wordt geleverd exclusief gordijn.
S4007 € 795,00

Capi gardedrobe systeem
LUX met gelamineerde bank
S7025
1 vak
€ 135,00
S7026
2 vaks
€ 270,00
S7027
3 vaks
€ 405,00
S7028
4 vaks
€ 540,00
S7029
5 vaks
€ 675,00
S7081
S7082
S7084
S7085
S7086
S7087

Gelamineerde deur met perspex venster tbv foto
Gelamineerde deur
Standaard voor plaatsing in vrije ruimte per vak
Achterwand per vak
Verrijdbaar maken van Capi garderobe systeem LUX (tot 5 vaks)
Additioneel schoenenrek voor in de garderobe vakken

€ 39,50
€ 32,50
€ 35,00
€ 10,95
€ 75,00
€ 10,95

Maten: B25-30xD25/45xH150cm per vak
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Garderobe Systemen
Capi Garderobe Systeem Helena

Capi Garderobe systemen voor aan de wand

Mooi compact en verrijdbaar garderobe systeem voorzien van lade en bankjes.
S7075 2 vaks, inclusief opbergbakken
€ 395,00
S7076 3 vaks, inclusief opbergbakken
€ 625,00
S7077 4 vaks, inclusief opbergbakken
€ 850,00
S7078 5 vaks, inclusief opbergbakken
€ 1.095,00

Gemaakt van 16 mm berkenmultiplex met whitewash finish.
S7090 1 vaks, afmeting B25xD25xH37,5 cm
€ 75,00
S7091 2 vaks, afmeting B50xD25xH37,5 cm
€ 150,00
S7092 3 vaks, afmeting B75xD25xH37,5 cm
€ 225,00
S7093 4 vaks, afmeting B100D25xH37,5 cm
€ 300,00
S7094 5 vaks, afmeting B125xD25xH37,5 cm € 375,00

S7081 Gelamineerde deur met perspex venster tbv foto € 39,50
S7082 Gelamineerde deur
€ 32,50
S7084 Standaard voor plaatsing in vrije ruimte per vak € 35,00

Bank voor tegen de wand
Gemaakt van 16 mm berkenmultiplex met whitewash finish.
S7095 1 vaks, afmeting B25xD25xH37,5 cm
€ 75,00
S7096 2 vaks, afmeting B50xD25xH37,5 cm
€ 150,00
S7097 3 vaks, afmeting B75xD25xH37,5 cm
€ 225,00
S7098 4 vaks, afmeting B100xD25xH37,5 cm € 300,00
S7099 5 vaks, afmeting B125xD25xH37,5 cm € 375,00

S7094

S7098

Maten: B25-30xD25/45xH150cm per vak

Capi Garderobe systeem met slot DUNO
Complete garderobe systeem met 8 afsluitbare kasten (andere
aantallen op aanvraag) en schoenenrek en rek voor jassen etc.
Tussenliggende panelen zijn 100 cm breed en kasten 31 cm breed.
Afmeting: B162xD40xH183 cm
S7007/7011/7012
€ 1.750,00

Capi personeelskasten
S7000 A
 fsluitbaar kaste voor wandmontage.
Afmeting: B30xD30xH55cm

€ 165,00

S7020 P
 ersoneelskast in verschillende hoogte verkrijgbaar.
Met 3 deuren en slot Afmeting B41xD37,5xH119 cm

€ 425,00

S7007L P
 ersoneelskast in verschillende hoogte verkrijgbaar.
Met 4 deuren incl.brievenopening. Afmeting B41xD37,5xH151 cm

€ 475,00

S7000
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Capi Locker Kasten
Gemaakt van 18 mm berkenmultiplex met whitewash finish.
Kasten hebben per unit 2 grote en 2 kleine vakken. Breed 40 cm
en diep 35 cm per locker.
S7114 Hoogte 175 cm € 649,00
S7115 Hoogte 190 cm € 699,00
Accessoires:
S7125 Slot
€ 25,00
S7127 Code Slot
€ 39,95

Speellokaal

Capi Schoenenwandrekken
Makkelijk rek voor het opbergen van de schoenen in de BSO of
Schoolruimtes. Kan in iedere gewenste maat geleverd worden.
Gemaakt van 18mm berkenmultiplex met whitewash finish.
S8003
Schoenenwandrek voor 15 paar schoenen.
Afmeting B90xD2xH75cm
€ 549,00
S8000H

 choenenwandrek voor 20 paar schoenen.
S
Afmeting B45xD2xH200cm € 595,00

Combi Keukenblok in diverse kleuren
Deze combi keukenblokken hebben een fornuis met 4 kookplaten
een oven en een wasbak met kraan. Onder de oven zit nog een extra
lade voor het opbergen van de pannen. Formaat 77x40x62 cm en
verkrijgbaar in de kleuren rood, groen en roze.
Combi keukenblokken per stuk € 195,00
5040
5043
5042

212

Schoenenhulp

Schoenen Droogrek

Met deze handige schoenenhulp kunnen kinderen
zelfstandig hun schoenen of laarzen uit trekken. Is aan
beide zijde te gebruiken. Formaat 40x39x60 cm.
1209012 	
€ 139,00

Dit schoenenrek heeft ruimte voor 30 paar schoenen.
Het druiprek zorgt dat het water en zand wordt opgevangen.
Formaat 111x40x98 cm
1209014
Schoenenrek zonder druiprek 	 € 299,00
1209015
Schoenenrek met druiprek 		 € 249,00
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Speellokaal
Kooktoestel
Compacte kookplaat voor op tafel met 4 kookplaten en
bijbehorende knoppen. Formaat 35x35x21 cm
520
Per stuk € 89,00

Bezemstandaard compleet
Bezemstandaard voorzien van 4 zachte bezems, 2 kunststof
blikjes en 2 handvegers.
290.2104 € 129,00

Magnetron
Een ideale aanvulling op iedere keukeninrichting.
Gemaakt van berken multiplex met doorzichtige
venster in deur. Magnetron is voorzien van
draaiknoppen en een echt draaiplateau.
560
Per stuk € 149,00

Poppenledikant
Strijkplank inclusief strijkboutje
Stevig houten strijkplankje wordt geleverd inclusief
strijkboutje met draaiknop.
002316 € 75,00

Heerlijk slapen in dit ledikant voor iedere pop. Gemaakt van berkenmultiplex
en voorzien van een stevige bodem. Formaat 60x32x30 cm
652
Roze € 75,00
1626
Wit 	 € 75,00

Strijkboutje los
Los na te bestellen mocht je met
meer kinderen willen strijken.
002320 € 9,50

Schommelwiegje
Schommelwiegje uit grootmoederstijd. Met dit schommelwiegje
kunnen de kinderen hun pop of beer in slaap wiegen door deze heen
en weer te wiegen. Aan te vullen met een stok met een hemeltje en
een geruit dekje. Formaat 77x40x61 cm

Wasdroogrekje inclusief wasknijpers
Houten, inklapbaar en zeer stevig wasdroogrekje.
Wordt geleverd inclusief wasknijpers om de was op te hangen.
002332 € 45,00

680

Schommelwiegje 55 cm

€ 79,50

627

Stok voor hemel

€ 14,50

628

Hemeltje geruit

€ 9,50

601
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Speellokaal
Verjaardagsstoelen

Verkleedmeubel

De verjaardagsstoel heeft onder de zitting een opbergkist waarin je allerlei verrassingen
voor de jarige kunt opbergen. Gemaakt van berken multiplex.
Totale hoogte 110 cm, zithoogte 30 cm.
2040 Verjaardagsstoel per stuk € 275,00

Prachtig uitgevoerd, verrijdbaar kledingrek met
roede voor het ophangen van kleding en twee
opbergbakken voor hoofddeksels en andere
accessoires. voorzien van een grote passpiegel,
zodat een nieuwe outfit direct bewonderd kan
worden. B × h × d = 78 × 118 × 50 cm.
290.2101 € 389,00

Spiegel Vrolijke gezichten
Twee prachtige spiegels die aan de muur bevestigd
kunnen worden. Spiegel in frame: b × h = 64 × 150 cm,
spiegel los: b × h = 36 × 76 cm.
610.9806 Spiegel Groen
€ 199,00
610.9811 Spiegel Oranje
€ 199,00

Spiegel harlekijn
Kan opgehangen worden middels een
hangelementen aan achterzijde van de spiegel.
Formaat 125x50 cm
2030 € 199,00

Zit – opbergbank
Zithoogte 30 cm. Formaat 70x35 cm met opbergmogelijkheid
W431 €95,00
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Speellokaal
Apollo Meubilair
Stabiele serie poppenhoekmeubilair.
Leverbaar in twee verschillende hoogtes, voor peuters en kleuters.
Set 1:
460
Apollo Stoel (zithoogte 26 cm) € 65,00
499
Apollo tafel (diameter 60 cm) en hoogte 40 cm € 109,00
Set 2:
462
Apollo stoel (zithoogte 35 cm) € 72,50
497
Apollo tafel (diameter 75 cm) en hoogte 54 cm € 119,00

Poppenhoek set compleet

Poppenhoek meubilair vierkanto
Het Vierkanto meubilair is zeer stevig geconstrueerd,
heeft afgeronde hoeken en is voorzien van metalen
beschermdoppen. De stoelen kunnen onder de tafel
geschoven worden. De zithoogte van de peuteruitvoering
is 13 of 20 cm en van de kleuteruitvoering 17 of 20 cm,
afhankelijk van hoe de stoel wordt neergezet. Het meubilair
wordt ongemonteerd geleverd.
Peuteruitvoering:
290.2300 Stoeltje blank
€ 52,50
290.2301 Stoeltje rood
€ 52,50
290.2302 Stoeltje geel
€ 52,50
290.2303 Stoeltje groen
€ 52,50
290.2304 Stoeltje blauw
€ 52,50
290.2310 Tafel 69x69 cm blank gelakt

€ 99,00

Kleuteruitvoering:
290.2315 Stoeltje blank
€ 62,50
290.2316 Stoeltje rood
€ 62,50
290.2317 Stoeltje geel
€ 62,50
290.2318 Stoeltje groen
€ 62,50
290.2319 Stoeltje blauw
€ 62,50
290.2325 Tafel 72x36x69 cm blank gelakt

€ 89,00

4 leuke gebogen stoeltjes met zithoogte 27 cm en
bijbehorende ronde tafel met tafelbladhoogte van 40 cm
en diameter van 60 cm.
€ 385,00

290.2325

290.2310
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Ronde tafel

Poppenhoekset Sol

Aan deze ronde tafel kunnen wel 8 kinderen zitten. In het midden
van de tafel zit een opbergbak voor speelgoed. De zithoogte is
31,5 cm en de tafelhoogte is 51,5 cm. De totale diameter is 130 cm
en van de tafel 90 cm.
495
€ 375,00

Poppenhoekset bestaande uit 4 stoeltjes en tafel met
doorsnede 75 cm. Zithoogte 26 cm en tafelhoogte 45 cm.
RE290.2340
€ 385,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Speellokaal
Kubusstoel
Omkeerbaar, dus mogelijkheid voor 2 zithoogtes. Het frame
is van massief beukenhout. De zitting van 18 mm. melamine.
Leverbaar in de kleuren; rood, lime, geel, oranje, blauw,
lichtblauw, beuken.
24001 zithoogte 15/22 cm per stuk € 109,00
24002 zithoogte 21/30 cm. per stuk € 109,00
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Bouwmattenrek

Boekenrek

Een praktisch en stabiel rek voor
4 bouwmatten. Gemaakt van
berkenmultiplex.
Formaat 38x35x63 cm
4004 € 179,00

Gemaakt van berkenmultiplex en heeft 3 vakken voor boeken en
2 schappen waarin boeken plat gepresenteerd kunnen worden.
Formaat 96x32x100 cm
354
€ 215,00

Olifu Keukeneiland

Boekenwagen verrijdbaar

Compleet keukeneiland die vrij in de ruimte kan staan. De gehele
keuken wordt gemonteerd geleverd op een pallet. Dit keukeneiland
is gemaakt van berkenmultiplex en heeft een kunststof roldeur.
De wasbak is van metaal en deurtjes hebben allemaal plexiglazen
vensters. Afmeting: L 115 cm x W 70 cm x H 60 cm. Hoogte van de
voetjes 8,5 cm
T10100 Olifu Keukeneiland compleet € 1.095,00

Handige opbergwagen voor boeken. Aan de zijkant een extra boekenplank.
Wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd 60x60x60 cm
17101
Boekenwagen verrijdbaar € 325,00

Olifu Keukenunit

Boekenkast universeel

Complete Keuken met afzuigkap en bovenkastjes. De gehele keuken
wordt gemonteerd geleverd op een pallet. Alleen de bovenkastjes
dient men zelf te monteren aan de wand.
Afmeting: L 152,8 cm x B 40 cm x H 118 cm; Werkhoogte 63cm
T10280 Olifu Keukenunit compleet
€ 1.450,00

Boekenkast staand model met boven 6 open boekenvakken en onder
een schuine presentatieplank. Wordt gemonteerd geleverd. Afmeting:
bxdxh 100x60x50 cm
17109
Boekenkast universeel € 375,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Speelhuizen en speelwerkverdiepingen
Speelhuisje Cas
Een schitterend speelhuisje met talloze mogelijkheden. Afmeting: lxbxh 164x139x150 cm
Gecertificeerd door het keurmerkinstituur.
100785 Speelhuisje Cas € 2.095,00

Speelhuizen en
speelwerkverdiepingen
Speelhuis Maxi
Ruimtebesparend speelhuis. Omdat de trap en glijbaan buitenom lopen biedt de speelvloer ruimte
voor ongestoord spel. Speelhuis kan worden aangekleed in diverse thema’s. Trap kan, indien
gewenst, onderaan afgesloten worden.
Vraag een van onze advisuers voor de uitgebreide mogelijkheden.
100162 Speelhuis Maxi vanaf € 4.975,00
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Speelhuis met glijbaan
Compact speelhuis is geheel naar wens samen te stellen. Trap kan links of rechts worden geplaatst
evenals de trap. Kan ook gebruikt worden als ruimtedeler vanwege zin geringe hoogte van 150 cm.
Afmeting: lxbxh 222x209x150cm
10233 Speelhuis met glijbaan € 3.450,00
10233M Valdempende mat € 149,00

Catalogus 2018 - 2019

223

Speelwerkverdieping voor op school of kinderdagverblijf?
Vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden en wij maken u een offerte op maat.

Kinderopvangmeubilair
Verhoogde box enkel
Degelijke box met kanteldeur. Verhoogde box is gemaakt van 15mm
berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast.
Uitgevoerd met valbeveiliging.
Afmeting box: hxbxd 189x124x92 cm. Hoogte boxgedeelte 99 cm.
1 80121 Verhoogde box enkel per stuk € 975,00

Aankleedkussen:
Gemaakt van polyetherschuim voorzien van hygiënisch kunstleer
(brandwerend conform de M2-norm). Dit aankleedkussen is makkelijk
schoon te maken met een licht vochtige doek. Voor de veiligheid is
het aankleedkussen van een anti-slip laag aan de onderzijde.
17-01491
17-01492
17-01494
17-01495
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Blauw
Groen
Oranje
Rood

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
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Kinderopvangmeubilair
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Verhoogde duo box

Dubbele Commode

Degelijke duo-box met openslaande deuren. Verhoogde box is gemaakt
van 15mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en
krasvast. Uitgevoerd met valbeveiliging.
Afmeting box: hxbxd 203x188x92 cm. Hoogte boxgedeelte 99 cm.
180181 Verhoogde box enkel per stuk € 1.375,00

We kunnen commodes voor u samenstellen in uw gewenste formaat, kleur en
afwerking. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Een commode zoals
afgebeeld bestaat uit: 2 elektrisch verstelbare hefbladen van 100 cm met
trap, 2 ladeblokken met 3 lades, 1 spoelbakkast van 50 cm, diepe vierkante
RVS spoelbak, mengdouchekraan (incl. thermische regeling) en paslat..
MWC4 Prijs op aanvraag

Duoslaper met openslaande deuren

Commode

Met oog op het geluid en gebruiksgemak hebben wij lagertjes toegepast
in de openslaande deur.
HxBxD= 194 x 124 x 67,5. Alle bedden zijn uitgevoerd met een
tweepuntssluiting die met één Ergonomische handeling te bedienen zijn.
Ook zijn alle bedden uitgevoerd met een hygiënisch dicht dak. Bed is
gemaakt van 15mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt
en krasvast. Bedden zijn geschuurd en afgewerkt met watergedragen lak
Bed bodem standaard uitgevoerd met ventilatie gaten.
800115
Duoslaper met openslaande deuren per stuk € 849,00
800520 Passend matras voor duoslapers per stuk
€ 45,00

We kunnen commodes voor u samenstellen in uw gewenste formaat,
kleur en afwerking. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De commode
zoals afgebeeld bestaat uit: 1 elektrisch verstelbaar hefblad van 100 cm met
trap en ladeblok, aankleedkussen antraciet, 1 spoelbakkast 50 cm, 1 ronde
diepe RVS spoelbak, mengdouchekraan (met thermische regeling) en de
fronten zijn voorzien van de kleur greycraft oak.
MWCK2 Prijs op aanvraag

Commode

Duoslaper Basic-line kantelhek, wit

We kunnen commodes voor u samenstellen in uw gewenste
formaat, kleur en afwerking. Neem hiervoor gerust contact met
ons op. Een commode zoals afgebeeld bestaat uit: 1 elektrisch
verstelbaar hefblad van 100 cm met trapje, 1 spoelbakkast 50
cm, 1 diepe vierkante RVS spoelbak en mengdouchekraan (incl.
thermische regeling)
MWC2 Prijs op aanvraag

We kunnen commodes voor u samenstellen in uw gewenste formaat,
kleur en afwerking. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De commode
zoals afgebeeld bestaat uit: 1 elektrisch verstelbaar hefblad van 100 cm met
trap en ladeblok, aankleedkussen antraciet, 1 spoelbakkast 50 cm, 1 ronde
diepe RVS spoelbak, mengdouchekraan (met thermische regeling) en de
fronten zijn voorzien van de kleur greycraft oak.
D365S B 124xD62xH188cm
€ 595,00
DE915 Matras voor Duoslaper € 45,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Kinderopvangmeubilair
Hoogslaper Basic-line kantelhek, wit

Box Top-line, berken

Duobox Middle-line spijlen, wit

Witte hoogslaper met kantelhekje, spijlen en drukknop sluiting. Geschikt
voor 1 kind van 0-4 jaar. Onder de hoogslaper kan een evacuatiebedje
geplaatst worden, in een noodsituatie kunnen hier meerdere kinderen snel
naar buiten in gereden worden.
D368S B124xD62xH188cm
€ 555,00
DE915 Matras voor hoogslaper
€ 45,00

Enkele box van optimale kwaliteit voorzien van kantelhekje en
golfuitsparingen. Het hekje is voorzien van een met 1 hand bedienbaar
slot. Ook verkrijgbaar in verrijdbare versie. Optioneel: boxkussen ecru
of in kleur, spiegel voor in de speelruimte, frontwerk van de box in
gewenste kleur gebeitst.
H019
B91xD81xH192cm
€ 995,00

Witte duobox met kantelhekjes en spijlen. De sloten op de hekjes zijn met
1 hand te bedienen. Een stevige box van uitmuntende kwaliteit. Optioneel:
boxkussen ecru of kleur, spiegel voor de speelruimte onder de box of een
plexiglas tussenschot tussen de boxen.
H015SH B181xD81xH192cm
€ 1.375,00

Evacuatiebed Basic-line
Wit evacuatiebedje voor de hoogslaper Basic-line. Met draaihekje.
Het evacuatiebed is voorzien van geremde wielen en kan in
noodgevallen gebruikt worden om snel meerdere kinderen te
vervoeren. Wij adviseren minimaal 1 evacuatiebedje per slaapruimte.
Exclusief matrasje voor evacuatiebed.
D505S B119xD59xH83cm 	  € 445,00
DE925 Matras voor evacuatiebed	  € 45,00

DES 125 Boxkleed per stuk
€ 125,00
Kan in iedere gewenste kleur worden geleverd.

Duoslaper Trendline met kantelhek en
makkelijk draaislot
Duoslaper met kantelhekjes, spijlen en draaislot. Dit slot
is voor volwassenen met 1 hand te bedienen en toch zeer
kindveilig. Geschikt voor 2 kinderen van 0-4 jaar.

D325SH B124xD62xH188cm
€ 845,00
MWB0001 Evacuatiebed Trendline B119xD59xH83cm € 495,00
DE915 Matras voor duoslaper
€ 45,00

Speelunits
Leuke op maat gemaakte speelunits in de vorm van een
huisje. Kan in iedere gewenste maat en kleur worden
uitgevoerd. Afmeting 120x 120 cm. Prijs op aanvraag

MAATWERK
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Kinderopvangmeubilair
Maatwerk marktkraam.
Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden
via info@capi-education.com

Ergo bank en tafel
Handige set van bank en tafel. beide zijn verrijdbaar en via magneten
aan elkaar te koppelen. Ergo bank in meerdere maten leverbaar.
Getoonde uitvoering is 150 cm breed en geschikt voor 4-5 kinderen.
DET616 Ergo Bank
€ 595,00
DET614 Ergo Tafel L150xB64xH73cm
€ 485,00
DET002 Magneetset
€ 45,00

Steigerhouten loungebank Utrecht
Ons steigerhouten zitmeubilair is voorzien van afgeronde hoeken en een
watergedragen beits. De groepstafels en -banken zijn in diverse afmetingen
verkrijgbaar. Onze loungebank is door u zelf samen te stellen. Combineer
diverse elementen van de loungebank tot dé perfecte bank voor uw ruimte.
Zitkussen voor loungebank Utrecht. Gemaakt van een katoen polyester mix,
ook verkrijgbaar in grijs, limegroen, rood en wit
MAATWERK

F100
F102
F103
F104
F105
F108
F109

Element 120 B120xD76xH80cm zh 33cm
Element 180 B180xD76xH80 zh 33cm
Hoekelement B76xD76xH80cm zh 33cm
Armleuning links B16xD82xH53cm		
Armleuning rechts B16xD82xH53cm		
Zitkussen antraciet B60xD60xH8cm		
Zitkussen antraciet B60xD40xH8cm		

€ 295,00
€365,00
€ 325,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 45,00
€ 39,00

Verrijdbare tafel en bank met steigerhouten HPL look.
Met essenhouten poten van 7x7 cm.
DE001 Tafel 200x100x64cm
€ 895,00
DE002 Kleine bankjes 85 cm breed en zithoogte 38 cm € 295,00
DE003 Grote bank 170 cm
€ 495,00

Hocker Utrecht 80x80 cm, verrijdbaar
Een loungebank naar eigen smaak samenstellen? Dat kan! Combineer de
verschillende elementen van de steigerhouten loungebank Utrecht zodat
formaat en vormgeving perfect passen in de beschikbare ruimte. Steigerhouten
meubilair is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
F106
B80xD80xH43cm
€ 295,00
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Kinderopvangmeubilair
Kieskast Rotterdam laag zonder deuren, verrijdbaar

Kieskast Rotterdam laag 2 deuren, verrijdbaar

Lage open kieskast met 6 grote opbergvakken en een moderne uitstraling.
Gemakkelijk te verplaatsen dankzij de geremde wielen. Combineert mooi
met ons andere steigerhouten meubilair. Ook in andere maten verkrijgbaar.
F153
B145xD45xH90cm
€ 475,00

Wat ga je vandaag leren? Kies iets uit de kast om je talenten te ontwikkelen
en deel dit met anderen! Robuuste steigerhouten kieskast, uitgevoerd in
grey wash. De kieskast is voorzien van 2 deuren en 6 ruime opbergvakken.
Combineert mooi met ons andere steigerhouten meubilair. Ook in andere
maten verkrijgbaar.
F150
B145xD45xH90cm
€ 549,00

Kieskast Rotterdam hoog 4 deuren, verrijdbaar

Televisiekast Rotterdam met deuren, verrijdbaar

Hoge kieskast met deuren, 8 grote opbergvakken en een
moderne uitstraling. Gemakkelijk te verplaatsen dankzij
de geremde wielen. Combineert mooi met ons andere
steigerhouten meubilair. Ook in andere maten verkrijgbaar.
F151
B140xD55xH180cm
€ 975,00

Niet alleen praktisch, maar ook mooi! Televisiekast Rotterdam is
gemakkelijk te verplaatsen dankzij de geremde wielen en combineert
perfect met ons andere steigerhouten meubilair. De kast is af te sluiten
door middel van een slot met cijfercode.
F152
B80xD55xH150cm
€ 949,00

Kaptafel Eindhoven steigerhout

Kaptafel Eindhoven steigerhout, breed

Aan deze steigerhouten kaptafel kunnen
kinderen kappertje spelen, mooie vlechten
maken, schminken of met make-up aan
de slag. De kaptafel is voorzien van een
plexiglas spiegel en een plankje voor de
kappersbenodigdheden. Optioneel: houten
make-up setje, föhn set met borstel
F111
B77xD42xH140cm
€ 395,00

De grote versie van onze kaptafel F111. Aan deze steigerhouten kaptafel
kunnen meerdere kinderen tegelijkertijd kappertje spelen, mooie
vlechten maken, schminken of met make-up aan de slag. De kaptafel
is voorzien van een grote plexiglas spiegel en een plank voor de
kappersbenodigdheden. Optioneel: houten make-up setje, fohnset met
borstel.
F112
B200xD43xH140cm
€ 895,00

Verkleedmeubel Eindhoven steigerhout, verrijdbaar
Verkleedkleren en accessoires zijn snel bij de hand en zo weer opgeborgen met het
verkleedmeubel Eindhoven. Het verrijdbare meubel is voorzien van een roede voor
kapstokjes en bakken waarin hoedjes en andere spulletjes kunnen worden opgeborgen.
F114
B108xD50xH125cm
€ 495,00

Speelgoedkist Eindhoven steigerhout

Kieskast Rotterdam hoog 2 deuren,
verrijdbaar

In deze stoere speelgoedbak is er genoeg ruimte voor alle knutsel- en
bouwmateriaal, spelletjes of verkleedkleren. De geremde klep zorgt
voor een veilige sluiting van de bakken. Aan de onderkant van de
speelgoedbak is er nog meer bergruimte voor bijvoorbeeld boeken of
tekenmateriaal. Ook verkrijgbaar in een compacte variant (F119)
F121
B191xD59xH83cm
€ 795,00

Wat ga je vandaag leren? Kies iets uit de kast
om je talenten te ontwikkelen en deel dit met
anderen! Robuuste steigerhouten kieskast,
uitgevoerd in grey wash. Deze ruime kast heeft
bovenin 2 vakken met 2 planken en deuren
met grendel, onderin 2 vakken met 2 planken
waar bijvoorbeeld bakken in geplaatst kunnen
worden. Door de geremde wielen is de kast
gemakkelijk te verplaatsen.
F154
B140xD55xH180cm
€ 949,00
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Kinderopvangmeubilair
Grondbox

RUSTBED

Handige grondbox leverbaar in verschillende maten.
605101 120 x120 cm € 1.250,00
605102 120x150 cm € 1.475,00
605103 150x150 cm € 1.625,00
Bijpassende mat 120x120 cm € 115,00
Bijpassende mat 120x150 cm € 145,00
Bijpassende mat 150x150 cm € 215,00

Kenmerken: Gemonteerd.
Afmeting: lxbxh: 134 x 60 x 15 cm.
DEL4867BL Blauw € 65 ,00
DEL4867GR Groen € 65,00
DEL4867RD Rood
€ 65,00
DEL4867GL Geel
€ 65,00

Verlengpoten rustbed
Deze verlengstukken verhogen een rustbed met 10 cm. Set van 4.
DEL5010BL
Blauw
€ 25,00
DEL5010GL
Geel
€ 25,00
DEL5010GR
Groen
€ 25,00
DEL5010RD
Rood
€ 18,20

Rustbedje hout
Stapelbare beukenhouten rustbedjes in het formaat 120x60 cm.
Tegen meerprijs ook leverbaar met wielen.
2101400 Rustbedje hout € 115,00
2101400K Rustbedje hout op wielen € 125,00
2101500 Matrasje behorend bij 2101400 € 45,00

Info-noot
Stapelbare bedden. Antivuurnorm M1. Een kwaliteitsproduct
in solide kunststof, bekleed met onderhoudsvriendelijk
synthetisch weefsel. Makkelijk te reinigen.
Antivuurnormen
M1 = hoogst mogelijke norm
M2 = middelmatige veiligheid
M3 = zwak beveiligd

Zelfklevende houders voor naametiketten
In plastic. Transparant.
Afmeting: 25 x 75 mm.
TIM8625 Set van 12, houders en etiketten

€ 4,95

Zelfklevende houders voor naametiketten groot
Afmeting: 35 x 102 mm.
TIM35102 Set van 12 € 6,50

Onderlakens voor rustbed
Wordt vastgemaakt met elastieken aan de hoeken.
Onderlaken in bamboe
HAGBAM9474+kleurcode
Onderlaken in badstof
HAG9474+kleurcode

Zaklaken in katoen
Met inzetstuk - volledig dicht.

€ 31,50

JJ64610 Per stuk - kleur wit

Onderlaken in katoen
B486073 Per stuk - kleur wit

Wieltjes voor rustbed

Matras voor rustbed

Deze wieltjes worden rechtstreeks op de poten van het bed
bevestigd. Het bed doet dan dienst als onderstel waarop men
makkelijk tot 15 bedden kan stapelen en verplaatsen.
DEL4849 Per set van 4 €19,50

Matras met katoenen hoes. Te gebruiken in combinatie met DEL4867.
Afmeting: lxbxd: 125,5 x 51,5 x 5 cm.
MB10134BL
Blauw € 65,00
MB10134GL
Geel € 65,00
MB10134GR Groen € 65,00
MB10134RD Rood € 65,00

€ 11,95

kleur
bamboe

TU
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€ 24,75

€29,95
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Kast voor rustbedjes
In deze kast kan u uw rustbedjes veilig en netjes opbergen na
gebruik. Wanneer u het onderste bedje voorziet van wieltjes,
kan u makkelijk 15 bedjes onderin de kast rijden. Achter de
twee deurtjes kan u onder meer het bedlinnen opbergen.
Afmeting: lxbxh: 143 x 65 x 180 cm.
01 (Blauw), 02 (Rood), 03 (Groen), 04 (Geel), 05 (Lichtblauw),
06 (Fuchsia), 07 (Appelgroen), 08 (Lichtgeel), 09 (Oranje).
DEN1130+kleurcode

€ 795,00

Rolframe voor rustbedden

Speellokaal

Dit metalen frame op wielen kan tot 15 plastiek rustbedjes dragen.
MB133146

€ 65,00

Uitschuifbaar rustbed
Podium voorzien van een zacht
oppervlak met daaronder
een uitschuifbaar rustbed.
Ruimtebesparende oplossing!
Inhoud: excl. matras.
Kenmerken: Rustbed is voorzien van
een lattenbodem.
Kwalitatieve multiplex.
Afmeting: lxbxh: 146 x 69 x 27 cm.
MB126070  €495,00

Capi Klimpanelen
Leuke panelen om te leren klimmen. Mooi vormgegeven
in een peer, appel of slang. Panelen dienen aan de wand
gemonteerd te worden
S4031A Klimappel B150 x H120 cm
€ 675,00
S4031K Klimworm B240 cm x H125 cm
€ 875,00
S4031P Klimpeer B120 cm x H170cm
€ 675,00

Matras
Afmeting: lxbxh: 140 x 60 x 7 cm.
MB101383
€ 85,00
Onderlaken voor matras 140x60 cm
Kenmerken: Wit.
HAG101383
€ 24,95
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Capi motoriek en balanceerset
Leuke set voor allerlei balanceer-oefeningen in het gymlokaal. Uitermate geschikt voor het organiseren van een peutergym. Door de
uitgebreide mogelijkheden en stevige constructie een uitdaging voor iedere peuter. Complete set bestaat uit: 1 grote klimtoren, 2
kleinere verbindingstorens met platform, 5 balanceerplanken en 1 element met balanceerplateau.
S4043 Complete peutergym set € 3.500,00

UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S4034 Grote klimtoren: B100xD100xH75cm
S4035 Kleinere verbindingstoren met platform: B100xD100xH45cm
S4036 Element met balanceerplateau: B45xD45xH45cm
BALANCEERPLANKEN
S4037
1 L: 200 x D: 20 x H: 10 cm
S4038
2 L: 200 x D: 20 x H: 10 cm
S4039
3 L: 200 x D: 20 x H: 10 cm
S40S4
4 L: 200 x D: 20 x H: 10 cm
S4041
5 L: 200 x D: 20 x H: 10 cm

Banken
Voor een offerte op maat aangaande onze banken en zit-systemen neem contact op
met een van onze adviseurs of stuur een mail naar info@capi-education.com

Klimwand met spiegel
Leuke klimwand voor wandmontage. Afmeting
200x75 cm of 150x 75 cm.
S4050 200x75 cm € 875,00
S4051 150x75 cm
€ 699,00
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Banken
Zitbank Bermuda
Comfortabele zitbank leverbaar in 1,5 of 2 zits. Bank wordt uitgevoerd in Stamskin
kwaliteit. Dit is makkelijk in onderhoud en goed afwasbaar. Kleurmogelijkheden:
lime, oranje, rood, blauw en paars. Gewenste kleur bij bestelling opgeven.
00001
Zitbank Bermuda 1,5 zits (125x84x75 cm), zithoogte 42 cm € 1.049,00
000002 Zitbank Bermuda 2 zits (158x85x75 cm), zithoogte 42 cm
€ 1.149,00

 ndere afmetingen en gepersonaliseerde
A
ontwerpen op aanvraag.

Treinbanken
Afmeting 120x84x72 cm. Treinbanken kunnen uitgevoerd worden
in stamskin met effen kleuren of in full color gepersonaliseerd
naar eigen ontwerp.
00003 Treinbank 120x84x72 cm, zithoogte 35 cm € 825,00
(uitgevoerd in effen stamskin)

ZItpoefje

Boomstammetjes Vierkant

Leuke gepersonaliseerde zitpoefjes. Personaliseer je
eigen ontwerp of kies één van onze prints.
00004 Zitpoefje 40x40, zithoogte 42 cm € 199,00

Vierkante boomstammen met polycolur print.
Andere prints op aanvraag mogelijk.
Afmeting 40x40 cm en zithoogte 42 cm
00004 Boomstammetje vierkant € 195,00

Zit-elementen met print
Leuke hockers met diverse prints.
Leverbaar in verschillende lengtes.
Standaard lengte 120x50 cm, zithoogte 42 cm
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Inrichting buiten

Speelhuizen van Wilgenhout
Set van 6 verschillende speelhuisjes gemaakt van gevlochten wilgenhout.
Deze speelhuisjes zijn gemaakt van natuurlijke materialen en kunnen
daardoor oneffenheden bevatten. Dit is inherent aan deze producten en
kunnen hiervoor niet gereclameerd worden. Voor een langere levensduur
adviseren wij gebruik te maken van onze speciaal ontwikkelde
beschermhoezen. Welk model u ook kiest de kinderen zullen er enorm
veel plezier aan beleven.
• Voor binnen en buiten gebruik, door de doppen onder de stalen
frames zal de vloer niet beschadigen.
• Gemaakt uit duurzame bronnen
• 	Losse elementen kunnen makkelijk aan elkaar bevestigd worden door
meegeleverde tie-rips.

770001
770002
770003
770004
770005
770006
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Inrichting buiten
Kunststof Speelhuizen

Klimmobiel

Dezelfde speelhuizen als de natuurlijke speelhuizen
(wilgenteen), alleen dan van gevlochten kunststof voor een
langere levensduur. Er zijn 4 modellen, te weten een Wigwam,
Hut, kasteel met 4 en 6 panelen. Eenvoudig te monteren
dmv tie-rips. Modellen zijn gemaakt van gegalvaniseerd
buismateriaal met kunstof dopjes aan de onderzijde. Kan
zowel binnen als buiten worden gebruikt.
P770001 Kasteel 4 panelen 1 x 1 M 	
€ 349,00
P770002 Kasteel 6 panelen 2 x 2 M 	
€ 435,00
P770004 Wigwam (Hoogte 2 M en breed 1,1 M) € 399,00
P770005 Hut (Hoogte 1.80 M en breed1.4 M)
€ 450,00

Uitdagend speeltoestel in de vorm van een auto. De palen zijn van metaal en voorzien van
een antislip coating. De zittingen en onderplateaus zijn van kunststof plaat met antislip
toplaag. Levering als bouwpakket inclusief logboek, betonfundaties en montagebeschrijving.
Afmeting: 362 x 120 x 155 cm.
Maximaal vrije valhoogte: 155 cm
Leeftijdscategorie: 4 – 12 jaar
Benodigde obstakelvrije ruimte: 675 x 430 cm
20030
Klimmobiel per stuk € 2475,00

Duikelrek

Voetbaldoel

Ballenvanger

Een duikelrek van gegalvaniseerd metaal met
3 hoogte (120,100 en 80 cm). Geschikt voor
kinderen van 4-12 jaar. Vrije ruimte 350x585 cm.
Plaatsingskosten op aanvraag.
20130
Duikelrek per stuk € 449,00

Uitermate stevig mini-doeltje gemaakt van
gestraald metaal en voorzien van een 2-laags
poedercoating. Verkrijgbaar in de kleuren blauw
of rood. Afmeting: 112x53. Hoogte 100 cm
20060
Voetbaldoel per stuk € 825,00

Deze basket heeft maar liefst 3 uitlopen, elk
in een andere kleur. Een speelse uitdaging
voor ieder kind. De basket is uitgevoerd in
polyester. Wordt geleverd inclusief 3 kant en
klare betonfundaties. Plaatsingskosten zijn op
aanvraag.
20180
Ballenvanger per stuk € 1095,00

Beschermhoezen
Deze plastic hoezen beschermen uw speeltoestellen tegen de Nederlandse weersinvloeden. Ze zijn waterdicht
en gemaakt van polyethyleen. Elke hoes heeft metalen ogen waarmee ze vastgezet kunnen worden middels de
meegeleverde tenthaken. Deze zijn ook los na te bestellen.
771001
Beschermhoes voor Kasteel – 4 panelen € 24,95
771002
Beschermhoes voor kasteel – 6 panelen € 37,95
771003
Beschermhoes voor Tipi € 31,95
771004
Beschermhoes voor Hut € 31,95
772000 Tie rips – pak van 30 stuks € 1,99
773000 Tenthaken – pak van 5 stuks € 2,99
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Inrichting buiten
Schommelstelling | 2 haaks

Troonstoel met 10 paalzitjes

Schommel voor één persoon, inclusief rubber schommelzitje
en kettingset. Plaatsingskosten zijn op aanvraag.
Afmeting (maten na plaatsing) lxbxh: 265 x 180 x 240 cm
Maximaal vrije valhoogte: 130 cm
Leeftijdscategorie: vanaf 3 jaar
Benodigde obstakelvrije ruimte: 780 x 565 cm
20110-1
Schommelstelling | 2 haaks per stuk € 849,00

Prachtige troonstoel gemaakt van Robinia hout. Hier kun je
de spannenste verhalen vertellen.
Benodigde ruimte: 560x480 cm
280945 Troonstoel met zitpaaltjes per set € 1995,00

Heksenhuisje Capi
Het heksenhuisje biedt volop ruimte voor rollenspel. Het
heksenhuisje kan afwisselend een winkel, een school of een
woonhuis zijn. De open structuur komt tegemoet aan de behoefte
van kinderen om volwassenen in de buurt te hebben. Afmeting
BxDxH 120x140x165 cm. Plaatsingskosten op aanvraag.
2809715 Heksenhuisje Capi per stuk € 2250,00

Schommelstelling | 4 haaks
Schommel voor twee personen, inclusief twee rubber schommelzitjes en kettingsets. Uitgevoerd
in gegalvaniseerd metaal. Voorzien van meedraaiende schommelhaken.
Plaatsingskosten zijn op aanvraag.
Afmeting (maten na plaatsing) lxbxh: 380 x 180 x 240 cm
Maximaal vrije valhoogte: 130 cm
Leeftijdscategorie: vanaf 3 jaar
Benodigde obstakelvrije ruimte: 780 x 680 cm
20120-1 Schommelstelling | 4 haaks per stuk € 999,00
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Inrichting buiten
Wiebelbrug

Robinia Stelten

Gemaakt van degelijk Robinia hout. Benodigde vrije ruimte 426 x 515 cm.
Plaatsingskosten op aanvraag.
2809711 Wiebelbrug per stuk € 1850,00

Leuke stelten geschikt voor iedere
buitenruimte. Neemt weinig ruimte in beslag
en heeft vele speelmogelijkheden.
2809712 Robinia Stelten (3 paar) € 899,00

Klimpiramide
Schommelnest
Schommel heeft een doorsnede van 100 of 120 cm.
Plaatsingskosten op aanvraag.
2809712 Schommelnest 100 per stuk € 2295,00
2809713 Schommelnest 120 per stuk € 2785,00

De Klimpiramide is gemaakt van Robinia hout en is een
balanceer- en klimtoestel voor de kleinere kinderen.
De grillige vormen van Robinia zorgen ervoor dat
de klimpiramide uitstekend past op een speelplek met een
natuurlijke uitstraling. Benodigde vrije ruimte 700x700 cm.
2809715 Klimpiramide per set € 1850,00

Opbergkast voor buiten
Handige opbergkast voor al je buitenmaterialen. De kast is
gemaakt van watervaste multiplex en heeft een bodem met
een luchtrooster zodat het kan luchten. Door de klapbare delen
ontstaat er een grote opening zodat ook de kleinste kinderen
zelf kunnen opruimen. Afmeting: L125xD65xH80cm
S4086
Opbergkast gemonteerd
€ 575,00
S4086U Opbergkast ongemonteerd
€ 475,00
S4086H Wielenset voor opbergkast
€ 45,00

248

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.com

Catalogus 2018 - 2019

249

Index

Capi outdoor tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen
Deze tafel met 6 ingbouwde vergrootglazen is gemaakt van watervaste multiplex en kan dus met gemak buiten blijven staan.
Voor een langere levensduur adviseren wij hem wel onder een afdak te zetten indien niet in gebruik.
S4085 Capi outdoor tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen met deksel. Afmeting: B130xD75xH73 cm
€ 849,00
S9087 Capi kunststof opbergbakken (30x30x12cm) voor onder de Fantazi tafels (per 3 stuks)
€ 95,00

Outdoor

Afwijkende
tafelhoogtes
mogelijk

Capi Opklapbank voor buiten
Mooi compacte tafel/bank die ieder ruimte probleem oplost. Door de dubbele gasveren
onder de tafel klap je hem zo tegen de wand en is dit zeer licht uit
te voeren. Middels een vergrendel mechanisme eenvoudig vast te zetten.
Gemaakt van 18mm watervaste multiplex zodat deze tafel uitermate geschikt is voor
buitengebruik.
UITVOERING EN ACCESSOIRES:
S4087 Zithoogte 32 cm en tafelbladhoogte 51 cm. L130xB125 cm
S6016 Zithoogte 37 cm en tafelbladhoogte 57 cm. L130xB125 cm
S6017 Zithoogte 45 cm en tafelbladhoogte 72 cm.L130xB125 cm

€ 769,00
€ 769,00
€ 769,00

Outdoor
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Index
5-in-1 babygym
Aankleedkussen
Accordeon egel
Action Racer
Activiteiten podium
Activiteitenauto
Activiteitencentrum groot
Activiteitencentrum vlinder
Activiteitenslak
Activiteitenwand de vijver
Activiteitenwand de weide
Activiteitenwand kip
Activiteitenwand stad
Activiteitenwand woud
Activity garden
Air Hockey Tafel Powerplay
Akoestische wolkjes
Akoestische zon
Alfabet matten Engels
Anatomisch potje
Anti knoeipotten
Apollo Meubilair
Aquarelkrijt
Automobiel
baby base
Baby base 2-in-1
Baby Foam module
Baby kruipzone
Baby piano
Baby ritmeset
Babyfitness
Babypoppen
Babyrelax ‘flash’
Babywipper balance
Back to nature knuffelmatten
Ballen Gooien!
Ballenparcours bloementuin
Ballenparcours boom
Ballenparcours luchtballon
Ballenvanger
Banjolele
Bank voor tegen de wand
Banken
Basketbal korf vrijstaand
Benzinepomp
Beschermhoezen
Bezemstandaard compleet
Blikken werpen
Block Mates
Boeken ‘Mies en Max’
Boekenkar
Boekenkarren
Boekenkast universeel
Boekenrek
Boekenrekken
Boekenwagen verrijdbaar
Boerderij
Boerderij Groot XXL
Bogen en Tunnels
Bolderkar
Boomkast verrijdbaar
Boomstammetjes Vierkant
Boot
Bordkrijt driekantig gekleurd| stofvrij
Bordkrijt driekantig Wit & Gekleurd
Bounce bounce baby
Bounce-a-round safari
Bouw je eigen constructie auto
Bouw je eigen sprookje
Bouwblokken Karton
Bouwmattenrek
Box Top-line, berken
Brandpreventie box
Brandweerauto
Buggy
Bumbo
Bumbo Activiteitencentrum
Bumbo gym
Bumbo Speelboog
Bumbo Tafelblad
Capi Volg de Nummers
Combitafel klein (2 vergrootglazen en lichtbak)
Comfort seat
Commode
Commode
Concentratiepaneel
Conga band
Cornerguard
Cornerguard delux pencil
Cornerprotector
Cozy coupe
Crea-Tafel met opbergruimte
Cricket set
Cubby Bank
Cuties
Deurstopper
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9
225
6
149
59
58
10
12
58
11
11
12
10
10
9
101
21
21
76
18
137
218
133
51
23
23
33
31
7
6
31
83
15
15
29
98
13
13
13
245
7
211
174
95
150
244
215
97
42
81
32
205
221
221
204
221
56
56
48
159
197
241
57
125
120/125
9
9
41
36
48
221
229
17
90
152
23
23
23
23
23
62
201
165
226
227
178
6
16
16
17
150
203
91
182
148
16

Diaper champ
Didicar
Dieren
Display Kasten
Dobbelstenen groot , beschrijfbaar
Draai en ontdek-gym
Draaistopcontactbeveiligers
Driewieler mini
Driewielers
Droogrekken
Droogrekken op wielen
Dry Erase Board voor Time Timer MOD
Dubbeldeurslot
Dubbele Commode
Dubbele drum
Dubbele opklaptafel
Dubbele tafelhoekjes transparant
Duikelrek
Duo-Klok
Duobox Middle-line spijlen, wit
Duoslaper Basic-line kantelhek, wit
Duoslaper met openslaande deuren
Duoslaper Trendline met kantelhek en makkelijk draaislot
Duplo Bouwplaten
Duw- en ontdekwagen Marine
Easy Rider Maxi
Easy Rider Mini
Eco Writers
afbeeldingen van de dieren.
Eetstoel Mandarin
Egelmat 3-delige
Elektrische potloodslijpers 3 gaats
Emotieballen
Emotiekaarten
Emotiepoefjes
Ergo bank
Ergo bank en tafel
Ergo Hoekbank met tafel
Ergo tafel
Ergonomisch banken met combi tafels
Evacuatiebed Basic-line
Evenwichtswagen
Fairytail spiegel
Figuurschaar
Fineliners
Fineliners Nexus driekantige f (blauw/zwart)
Fingeralert
Fingeralert professional
Foam Blokkenset Klein
Foam Cirkel (6 delig)
Forest muziekset
Form & Dry
Freddie de vuurvlieg gym
Fruit Rijgen
Fruit stapelen
Funky kast/tafel
Funky Kasten- en Tafel units
Funny four
Funny hippo
Garage Groot XL
Garage met lift
Garderobe Systeem Helena
Garderobe systeem LUX
Garderobe systeem met slot DUNO
Garderobe systemen voor aan de wand
Gebogen kasten
Gedraaide kasten.
Gelsticks 25 grams (met navullingen)
Geluidskastjes Peekaboo
Geometrische figuren rijgen
Geometrische vormen flipover (set van 6 stuks)
Geometrische vouwvormen 2D/3D
Getallen lijnen met wasknijpers
Getallenbord
Getallenbord activiteitenboek
Getallenbord opdrachtkaarten
Getallenlijn matten
Gewichten cylinders
Globetrotter
Graafmachine
Graafmachine groot
Grippies
Grippy pen “maakt schrijven leuk”
Grippy Pen “maakt schrijven leuk”
Groepstafels
Grondbox
Grote duwtruck
Grote foam dobbelsteen met insteekhoes
Haagse set 10 cm
Haagse set 10 cm in 3 kisten
Haagse set 7,5 cm in 5 kisten
Halfhoge kast met boven deuren
Halfronde Tafels
Hand Twister
Handvertelpop ‘Clown’
Handvertelpop ‘Kabouter met rugzak’

18
155
52
204
128
8
16
154
156
145
146
116
16
227
7
173
16
245
113
229
227
226
228
39
151
158
158
121/124
73
169
28
142
94
81
32
171
230
170
171
170
228
157
13
143
125
121/124
17
17
33
32
6
140
8
63
45
190
190
4
5
54
54
210
209
210
211
189
189
141
42
63
106
106
109
105
105
105
104
43
149
160
90
41
121
124
179
234
149
32
36
35
35
192
176
153
82
82

Handvertelpop ‘Tovenaar’
Handvertelpoppen ‘Mies en Max’
Happy animals puzzels
Happy Architect Original
Happy fingers
Heksenhuisje Capi
Hexie Snaps
Hippo
Hocker Utrecht 80x80 cm, verrijdbaar
Hoefijzerkussen
Hoektapijt de vijver
Hoektapijt de weide
Hoekzitbank
Hoekzitbank Large
Hoekzitbank Medium
Hoekzitbank Small
Hoge kasten
Hoge Sta-tafels
Hoogslaper Basic-line kantelhek, wit
Houten Loep
Houten speelbeugel
Houten Stelten
Hydrofielluier
I-gym
Inbakerdoeken
Inkijkpuzzels op Reis
Inlegplank Groente of Fruit
Inlegplank kat en goudvis
Inlegplanken Groot-Klein Strandpret
Insectenvanger
Insteekborden los
Insteekhoezen A4 Transparant
Interlox
Ipad en Laptop kasten
Jaargetijdenboom
Jumbo viltstiften
Jumboschep
Jungle playgym
Kapla | losse opdrachtenboeken
Kapla | Schoolset groot | Kist met 1000 plankjes
Kapla | Schoolset klein | Kist met 280 plankjes
Kapla | TomTect (420 delig)
Kaptafel Eindhoven steigerhout
Kaptafel Eindhoven steigerhout, breed
Kassa met bel
Kast met 16 bakken
Kast met 18 houten bakken
Kast met 28 bakken, berken
Kast met 6 bakken en 2 rolkisten
Kast met 6 bakken met plexiglas en 2 rolkisten
Kast met 8 bakken
Kast met 8 bakken – open
Kast met 8 grote bakken
Kast voor rustbedjes
Kasteel
Kasteel glijbaan
Katern ‘Mies en Max en ….. hun sociale talenten’
Kerst decoratie set
Keukenblok in diverse kleuren
Keukeneiland
Keukenunit groot
Kiepwagen met sneeuwschuiver
Kieskast Rotterdam hoog 2 deuren, verrijdbaar
Kieskast Rotterdam hoog 4 deuren, verrijdbaar
Kieskast Rotterdam laag 2 deuren, verrijdbaar
Kieskast Rotterdam laag zonder deuren, verrijdbaar
Kinderscharen
Kinderstoel classic
Kinderstoeltjes kunststof
Kinderwagen 4 persoons
Kinderwagen 6 persoons
Kinetisch zand, 1KG
King bags
Kleefstrips
Klei in 6 kleuren,driekantige
Kleine playring
Kleurpotloden
Klik klak egel
Klimmobiel
Klimpanelen
Klimpiramide
Klimwand met spiegel
Knijpslot
Kookeiland/kast halfrond
Kooktoestel
Koolmonoxidemelder
Korreltapijt
Kralensnoeren
Krijtspray
Krokodil
Krokodil
Kruipparcours baby
Kruippark
Kruiptunnel
Kruipzone budget
Kruipzone Tuin

82
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5
45
16
247
36
12
231
24
11
11
24
25
25
25
188
176
228
62
15
93
18
9
20
74
71
71
71
17
65
121/126
48
191
50
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87
8
46
46
46
46
233
233
53
193
194
198
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194
193
193
193
236
57
54
81
139
213
220
220
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232
232
232
232
143
167
164
161
161
88
26
141
140
10
130
6
245
237
249
238
16
196
214
17
26
109
138
12
61
30
31
97
30
30

Kruiwagen gegalvaniseerd.
Kruiwagen rood
Kubus kasten
Kubus Meubilair
Kubus meubilair met verrijdbare opbergboxen
Kubus meubilair op wielen
Kubusstoel
Kuikenmat 3-delige k
Kunststof groente, fruit en biscuits
Kunststof Speelhuizen
Kussen tbv stoel
Kwaliteits tafels
Lachspiegels set van 3 stuks
LED tablet
Leerlingenklokjes/ Timers analoog (set van 3 stuks)
Leerlingenklokjes/ Timers digitaal (set van 3 stuks)
Leertje tbv stoel
Lees- en studiehuisjes verrijdbaar
Leeskasten in te delen naar eigen wens.
Leeskasten met opbergbakken
Lego bouwplaten
Lego bouwstenen Soft (84-delig)
Lego Duplo Boerderijset
Lego Duplo bouwstenenset
Lego Duplo De Stad
Lego Duplo dienstverleners
Lego Duplo Dierentuinset
Lego Duplo Experimenteren met buizen
Lego Duplo Rekentrein
Lego Duplo Wereldmensen-set
Leidsterkruk comfort
Leidsterstoel
Leidsterstoel op 4 zwenkwieltjes
Letters Rijgen
Lichtraam
Lichttafel
Lichttafel combi met ingebouwde vergrootglazen
Lichttafel verrijdbaar met opbergruimte
Lichttafel Vierkant
Linialen met maatverdeling
Link & Lace
Loader inclusief aanhanger
Locker Kasten
Loep
Loepdoosjes
Loopfiets Evergreen
Loopwip
Low Rider
Luieremmer Plus
Luieremmer Plus navullingen
Maatbekerset 7-delig
Magneetpuzzel parkeerplaats
Magneetpuzzel schildpad
Magneetpuzzel voor twee kinderen
Magnetisch kralenbord
Magnetron
MagSnaps
Mandenrek verrijdbaar
Marktkraam.
Mat met 3 eendjes
Mat met gras geel
Mat met gras groen
Mat met vier kleuren
Materiaalkast half open met 1 deur
Materiaalkast hoog met roldeuren
Materiaalkast met 2 deuren
Materiaalkast met 2 deuren in kleur
Materiaalkast met 3 houten bakken
Matras voor rustbed
Matten golf
Maxi Cosi Adapter
Maxi moduul bouwstenen
Meegroeistoel
Mega Blokkenset
Mega soft voetbal
Mega voertuigen van Block Science.
Metallic Stiften
Microvezel doekjes
Mijn eerste bandje
Mini ‘Vingerpoppen’ Clown 25 cm
Mini-actibaby
Mix and Match
Morphun Reken- en Constructieset
Motorfiets
Motoriek en balanceerset
Muizenmat 3-delige
Multiculturele mensfiguren
Multifunctionele (kast)tafels.
Multifunctionele bank
Multisportnet 300cm
Muziekcentrum groot
Muziekmaterialenkast
Muziekmaterialenset voor materialenkast
Nappy wrapper cassettes
Nexus rekendobbelstenen (150 stuks)
Nexus Relationele attributen set
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38
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38
39
39
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39
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49
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25
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192
191
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197
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235
59
169
37
169
33
94
44
135
121/127
6
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59
43
103
149
238
28
51
175
19
95
7
84
84
18
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Index
Nietjes
Niettang universeel
Octino
Oliekrijtjes
Olifant
Onderlakens voor rustbed
Onderschuif-tafels
Ontdek Hut
Ontdek- en doe- beer
Ontdek- en doe- vliegtuig
Ontdek- en doe-krokodil
Ontdekkend Leren
Ontdekwagen
Ontdekwagen met speciale effecten
Opbergbakken
Opbergbakken kunststof
Opberghoes voor WhisperPhone
Opbergkast voor buiten
Opbergkast voor Haagse set 10 cm
Opbergkooi
Opbergtas met koord
Opklapbank
Opklapbank met losse banken
Opklapbank met opbergbak in tafelblad
Opklapbank voor buiten
Opklapbank voor buiten!
Opstapje
Originele vervanghoes
Outdoor tafel met 6 ingebouwde vergrootglazen
Overtrek in badstof
Overtrek in badstof
Pakhuis Amsterdam
Parcours
Peg2Paper schrijfconcept
Penselen jumbo rond
Penselen reuze grip (driekantig)
Personeelskasten
Pionnen rood
Plakkaatverf
Plakstiften
Plantenbak doorzichtig
Playmais
Playnest
Playnest-Boerderij
Playringen
Podium Kast Luna
Podium kast PICA
Podium modulair
Podiumelementen met zitkussen
Poefjes in 18 mooie kleuren
Politie scooter
Pooltafel Pro
Poppenhoek meubilair vierkanto
Poppenhoek set compleet
Poppenhoekset Sol
Poppenhuis mega
Poppenhuis/Roomdivider
Poppenkast set Dieren
Poppenledikant
Poppenwagen
Poppenwagen Vintage
Potloden
Potloden HB
Potloden metallic
PowerClix constructie voertuigen
PowerClix Frames (74-delig)
PowerClix Organics (74-delig)
PowerClix Solids (70-delig)
Presentatie planken
Presentatiemappen A4
Puntenslijper duo-model
Puppy Set
Puzzelkast
Puzzelserie Boerderijdieren kunststof
Puzzelserie Dierentuindieren kunststof
Puzzelserie Jaargetijden
Puzzelserie Kinderen
Puzzelserie Klimaat
Puzzelserie transport
Puzzelserie transport
Quad
Quadro - speelhoek met spiegel
Raamsluiter
Rammelzoo
Ratelplezier
Regenboogblokken (met gekleurde kristallen)
Regenboogblokken (met water)
Regenboogblokken (met zand)
Regenparels
Rekendobbelstenen in koffer
Rekenmachine Junior | tweeregelig
Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen
Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen
Reliëfpuzzel
Reliëfpuzzel Bubbels
Reliëfpuzzel Zonnestralen
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142
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13
133
12
234
176
93
12
12
12
199
151
151
182
200
78
249
36
160
39
172
172
173
250
173
18
15
201/250
15
15
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59
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136
136
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155
138
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88
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8
8
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206
206
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149
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219
218
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208
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83
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152
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40
40
40
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143
142
139
70
73
73
71
72
72
74
73
149
61
16
6
6
47
47
47
6
104
109
111
111
73
72
72

Retro duwwagentje
Reuze insteekbord
Reuze insteekbord
Reuze speelwand
Reuze tel- en sorteerspel
Rijborden Wit
Rijbordenset zwart rond
Rijgborden Zwart
Rijgbordenset wit rond
Ritme box 2
Robinia Stelten
Rock’n roll gitaar
Rockout
Rolframe voor rustbedden
Ronde tafel
Rookmelders
Rubber penselen
Rubberen dubbelzijdijdige penselen
Rupsjes stapelen
Rustbed kunststof
Rustbedje hout
Sanus leidsterstoel
Scharen 25 cm, softgrip
Scheppenrek verrijdbaar
Schilderschorten
Schildersezel,3-zijdige en 6-zijdige
Schildersezels
Schoenen Droogrek
Schoenenhulp
Schoenenwandrekken
Schommelboot
Schommelboot
Schommelnest
Schommelstelling
Schommelwiegje
Schrijfborden A4 (whiteboard en krijtbord)
Schrijfpatronenset
Scooteroo
Sensorische kip
Sensorische regenboog snoezelhut
Serveerwagens
Set Alik
Shapy sorter
Sjoelbak HS30
Skelet met organen
Skip Hop multi-level baby relax
Slaapzak micro polar 110 cm
Slaapzak micro polar 70 cm
Slaapzak Timmy
Slabber in badstof met drukknop
slabber Lalatz
slabber Plastic
Slabber waterproof drukknop
Slabbers-XL met drukknop
slabbers-XL met lintjes
Slabbetje in spons
Sleutelkastjes Peekaboo
Slimme Krukken (om te toveren naar bankjes)
Snoezelhut
Softbal spel
Speel-en Thematafels
Speelboot
Speeldieren
Speeldoek
Speelgoedkist Eindhoven steigerhout
Speelhuis Maxi
Speelhuis met glijbaan
Speelhuisje Cas
Speelhuizen van Wilgenhout
Speelkasteel groot
Speelkasteel klein
Speelkrokodil
Speelmat soft bloem
Speelmat soft poes
Speelmat soft vogel
Speelmatten in mundial
Speelmatten katoenen
Speelslak
Speeltapijt bosvriendjes
Speelunit Keuken
Speelunits
Speelwerkverdieping voor op school of kinderdagverblijf?
Spiegel
Spiegel harlekijn
Spiegel Schaap en Kip
Spiegel Vrolijke gezichten
Spiegelblokken
Spiegelkast met 3 opbergbakken en zitkussen
Spiegels Geometrische vormen
Splitsbox klassikale set
Sporen in het zand
Sport activiteiten set
Sportballen in net (12-delig)
Stacking friends
Stapelbare eetstoelen
Steigerhouten loungebank Utrecht
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11
37
66
67
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67
7
249
7
15
236
218
17
136/137
136
45
235
234
168
143
89
138
144
144
212
212
212
64
98
248
246
215
120/125
64
150
61
60
205
31
5
99
69
14
20
20
21
22
22
22
22
22
22
22
42
167
60
93
202
58
33
97
233
222
223
223
243
208
208
30
28
28
28
26
29
30
8
198
229
224
69
216
83
217
47
187
68
111
51
92
94
5
169
231

Stempelkussens
Step
Stepping Stones
Stippenballen 3 stuks
Stoelen
Stoepkrijt driekantig
Strijkboutje los
Strijkplank inclusief strijkboutje
Stuurkolom
Stuurkolom Tafelmodel
Stuurwagen groot
Stuurwagen klein
Suikerschep
Swing cloud
Swinging Safari-speelmat
Swoon bubble swing
Swoon motion
T-frame tafels
Tabouret de Luxe
Tabouret hout
Tabouret met verspringende voetenring
Tactiele speelwand met allerlei activiteiten.
Tafel halfrond
Tafel halfrond trapezium
Tafel met ingebouwde vergrootglazen en opbergruimte
Tafel rond diameter 100 of 120 cm
Tafel verdeler
Tafel vierkant met ingebouwde vergrootglazen
Tafel zeskantig 120 cm
Tafelblad
Tafels
Tafels, verlengd
Tafeltennis tafel outdoor blauw
Tafeltennisballetjes
Tafeltennisbatje
Tafeltennistafel beton
Tafeltennistafel indoor groen
Tafeltje voor zitbankjes
Tam Tam
Tamboerijn
Tanden poetsen
Tapijt getallen en letters
Techniekpuzzels
Tel-slangen
Televisiekast Rotterdam met deuren, verrijdbaar
Telkralen
Telraam | 100 kunststof kralen
Telraam | 100 kunststof kralen
The Sound of learning
Theater Tafelmodel
Theater/ Winkel met whiteboard
Theaterkast halfrond
Themakasten De Zee en Brandweer
Tientallen Trainer
Tientallen vloerkleed
Tijdset
Time Timer
Time timer lege kaarten 5 stuks medium 18 x 18 cm
Time Timer Magnetic Pictogram Kit
Time Timer MOD
Time Timer Plus
Timekeeper (klassikaal)
Toddler baby corner
Toddler terras
Toonbank kast halfrond
Torso Groot
Tractor inclusief aanhanger
Transformer Cars
Treinbanken
Treinset Groot
Trekwagen
Triple stacker
Trommel
Troonstoel met 10 paalzitjes
Tweewieler
Uitschuifbaar rustbed
Uitwasbare mega stiften
Veiligheidsartikelen
Veiligheidshaakje
Veiligheidsspiegels
Verf-/Klei Rollers en Stempels
Verf-/Klei Vormenset
Verfpennen
Verhoogde box enkel
Verhoogde duo box
Verjaardagsstoelen
Verkeersset Stuurwielen
Verkleedkar
Verkleedkast halfrond
Verkleedmeubel
Verkleedmeubel Eindhoven steigerhout, verrijdbaar
Verrijdbare tafel en bank met steigerhouten HPL look.
Verschoonkussen economy
Verschoonkussen in mundial
Verschoonkussens in mundial met hoge rand
Verticale puzzels
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214
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14
174
167
167
166
10
180
179
199
180
178
200
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175
100
101
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232
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115
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115
115
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69
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247
155
236
135
16
16
203
139
138
134
225
226
216
160
205
195
217
233
230
19
19
19
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Vervanghoes
Vierkant plezier
Viltstiften bakjes
Viltstiften driekantig
Viltstiften voor betere grip
Vingerpoppen sets
Vlechtdieren Slak en Vlinder
Vliegende Hollander
Vloerkleed Alfabet
Vloerkleed De Wereld
Vloerkleed Duoplay
Vloerkleed rond met getallen
Voelmatten
Voertuigen kunststof mini en midi
Voet Twister
Voetbaldoel
Voetbaldoel Groot of Klein
Voetbaltafels
Vormen sorteerplank
Vormenplank Groot - Klein
Vuurtorenkast verrijdbaar
Wandkasten
Wandpaneel Racewagen
Wandpaneel Vliegtuig
Wasdroogrekje inclusief wasknijpers
Water experimenteerset
Waterverfblokjes
Waterverfpenselen in 3 maten, driekantige
Weegschaal 2KG
Weegschaal hout
WhisperPhone
Whisperphone Element
WhisperPhone Select
WhisperPhone Variety Pack
Whiteboard leerkracht met handvat
Whiteboard Magnetisch
Whiteboard met schrijflijnen A4 dubbelzijdig
Whiteboard stiften driekantig
Whiteboard stiften driekantig
Whiteboard stiften navulbaar
Whiteboard stiften rond
Wiebelbrug
Wiebelkruk
Wieltjes voor rustbed
Wikkeldoeken B-wrap
Wordphun letterset
Write Fix Lijmpennen
Xylofoon
Zadelstoel basic
Zadelstoel gekleurd
Zand&Water Activiteitenset
Zand&Watertafel inclusief deksel
Zandemmers
Zandloper giga
Zandlopers in plastic koffer.
Zandrollers
Zandschuiver en Rollerset
Zandspeelset
Zelfklevende houders voor naametiketten
Zelfklevende houders voor naametiketten groot
Zijspanfiets
Zit – opbergbank
Zit-elementen met print
Zitbalk in mundial
Zitbank 1 persoon Large
Zitbank 1 persoon Medium
Zitbank 1 persoon Small
Zitbank 2 personen Large
Zitbank 2 personen Medium
Zitbank 2 personen Small
Zitbank Bermuda
Zitbank in mundial
Zitbank met kussen en ruggesteun
Zitbank met opbergbakken
Zitbankjes in schuimrubber
Zitgolf
Zitkussen dieren
Zitkussen in mundial
Zitkussen vierkant
Zitkussen zeshoekig
Zitkussens boon
Zitpoef Dieren
ZItpoefje
Zitzak
Zitzak economy
Zitzak economy S
Zitzak kleutermodel
Zitzak Sensorische konijn
Zitzakken Sensorische
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Colofon
Bestelkaart

Prijzen:
De prijzen in onze catalogus zijn geheel vrijblijvend en inclusief
21% BTW. Prijswijzigingen moeten wij ons uitdrukkelijk voorbehouden
Bestelkaart
zonder voorafgaand bericht.
Datum
Levering:
Afzender
Geschiedt meestal uit voorraad. Wanneer wij een bepaald product niet
op voorraad hebben, dan wordt uw bestelling toch direct verzonden.
Instelling
Het betreffende product wordt u zo snel mogelijk franco nagezonden.
Adres

Bestelkaart
Datum
Afzender
Instelling
Adres

tot

Verzendkosten:
Postcode
+ plaats
Orders groter dan €175,00 (incl.btw) worden franco geleverd.
Klantnummer(
indienbrengen
beschikbaar)
Onder de €175,00
wij een bijdrage van € 8,95 aan vracht- en
administratiekosten in rekening. Bestellingen van meubilair zijn vanaf
Telefoon
€ 500,00 (incl.btw) franco huis, onder dit bedrag wordt er € 50,00
Vakantie
vanin rekening gebracht.
tot
(incl.btw)

artikel

Besteld door
Betaling:
Email
adresdient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor
Betaling
onze bankgegevens verwijzen wij u naar onze website. Ook staan ze
vermeld op onze facturen.
Handtekening
Kwaliteit:
Art.nr
prijs
Kwaliteit staataantal
bij ons hoog inartikel
het vaandel. Hierop is onze collectie

Postcode + plaats
Klantnummer( indien beschikbaar)
Telefoon
Vakantie van
Besteld door
Email adres

Handtekening
Art.nr

aantal

prijs

afgestemd. Mochten er ondanks onze scherpe kwaliteitscontrole fouten
of gebreken zijn aan onze producten, garanderen wij dat volledig.
Graag bij uw correspondentie het klant en factuurnummer vermelden.
Uitvoering:
Niets uit deze catalogus mag zonder schriftelijke topestemming
van Capi-Education worden gekopieerd, gereproduceerd of
verveelvoudigd. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Productafbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen mogelijk
afwijken van de werkelijkheid.

Capi education in samenwerking met Nexus Engeland

Deze bestelkaart mailen naar info@capi-education.com
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Verkoopvoorwaarden:
Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
van toepassing. U vindt de volledige tekst van deze algemene
voorwaarden op onze website (www.capi-education.com). Indien u geen
internettoegang heeft, sturen wij u een exemplaar van deze algemene
voorwaarden
op eenvoudig
schriftelijk verzoek.
Deze
bestelkaarttoe
mailen
naar info@capi-education.com

www.capi-education.com

Revershof 59
5737 AM Lieshout
Nederland
Tel: 0499- 842 148
info@capi-education.com
www.capi-education.com

Weegschaal hout

Loader inclusief aanhanger

