
vanaf 2,50

Sure Katchbal
Deze werp- en vangbal is dankzij zijn snoeren en lussen 
licht om te werpen en te vangen. In het bijzonder kunnen 
kinderen hiermee zeer goed de motoriek van het vangen 
en de oog-handcoördinatie verbeteren. Het bontgekleurde 
design en het uitzicht brengen veel speelpret met zich 
mee. Ø ca. 10 cm. Gewicht ca. 30 gram. 
G9438 p Stuk 7,95

7,95

KOOSH Bal
Ideaal om te werpen, vange, dragen, jongleren, of om 
met de voeten of knieën te stuiteren. Goed zichtbaar en 
makkelijk te vangen. Fijne rubberen stekels, gewoon 
onweerstaanbaar, zacht en veelzijdig.
M6523 p Stuk 5,95

vanaf 10 Stuk 5,50

Waarschuwing: kleine delen kunnen worden ingeslikt.

vanaf 5,50

Spordas® Move Cubes
De Move Cubes ontwikkeld door Spordas bevorderen 
communicatie, groepsgevoel en beweging. De schuim-
stofkubussen hebben een doorzichtige omslag aan de 
zijkant. Hierin kunnen zelfgemaakte prentjes gestopt 
worden. De spelers en kinderen tekenen iets, steken hun 
prenten in de omslag en dobbelen. De activiteit moet nu 
door de dobbelaar worden uitgevoerd. De Move Cubes zijn 
afzonderlijk of als driedelige set verkrijgbaar. Randlengte: 
16 cm. Hoes uit kunstleer met een doorzichtige omslag 
voor instructies.
G4921 p 1-delig Stuk 13,95
G4939 p 3-delig Stuk 41,95

vanaf 13,95

tanga sports® Bean Bags
Met een hoes uit stevig katoen en hygiënische granu-
laatvulling. Ideaal voor balanceren, gooien, vangen, 
grijpen en ook houdingsoefeningen. Wasbaar tot 40°C 
(sorteren per kleur).
G4153 p 150 g Blauw Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 2,50
G4150 p 150 g Rood Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 2,50
G4152 p 150 g Geel Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 2,50
G4151 p 150 g Groen Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 2,50
G4158 p 300 g Blauw Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95
G4155 p 300 g Rood Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95
G4157 p 300 g Geel Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95
G4156 p 300 g Groen Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95
G5023 p 500 g Rood Stuk 5,95

vanaf 10 Stuk 4,95
G5025 p 500 g Geel Stuk 5,95

vanaf 10 Stuk 4,95
G5024 p 500 g Groen Stuk 5,95

vanaf 10 Stuk 4,95

Verstikkingsgevaar!, Waarschuwing: kleine delen kunnen worden 
ingeslikt.

tanga sports® Pittenzakken met getallen
Soepele katoenen pittenzak bedrukt met cijfers, gevuld 
met een fijne granulaat. Gewicht ca. 150 g, afmeting 
ca. 12 x 12 cm, 15 stuks. Ideaal om te gooien, vangen, 
tillen, balanceren en rekenkundige oefeningen te maken.
G4159 p Set 27,95

Verstikkingsgevaar!, Waarschuwing: kleine delen kunnen worden 
ingeslikt.

27,95

Dragonskin® Softbal THERMO
PU-gecoate schuimball met een Ø van 16 cm. Met neonk-
leuren (geel, oranje, rood, blauw, paars, groen) verschijnt 
wanneer de speciale warmtegevoelige coating bij contact 
met warmte van kleur verandert. 
D9935 p Enkel Set 13,95
D9933 p 6 ballen Set 58,95

vanaf 10 Set 54,95

vanaf 13,95

DRAGONSKIN® SOFTBAL THERMO

Sensomotorische vloertegels
Tactiele en sensomotorische kleurige 
vloertegels met speciaal effect. Het 
mengsel van water en gekleurde lotion 
zorgt voor prachtige effecten bij lichte 
voetdruk. De zintuiglijke gewaarwording 
bij aanraking van handen en voeten spreekt 
vooral kinderen aan. Materiaal: PVC. Afm. 
: 30x30 cm. Set van 4 tegels in verschil-
lende kleuren. 
G6308 p 20 x 20 cm Set 50,95
G6307 p 30 x 30 cm Set 100,95

vanaf 50,95

 B Ideaal voor zintuiglijke en 

tactiele waarneming

 B Geweldige visuele 

effecten door lage druk

 B Set bestaande uit 4 

sensomotorische 

vloertegels

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Voelen & Kneden




