
Maracas rammelaar
Kunststof, diverse kleuren. Ø 64 mm. Helaas is er 
geen kleurkeuze mogelijk.
M6128 p Paar 7,95

7,95

Bongo‘s
Bongo‘s met gespannen natuurlijke koeienhuid in 
two-tone hout. Diameter van de bongo‘s: ongeveer 
16 en 19 cm
M6126 p Stuk 49,95

49,95

Klankschalenset
De klankschalen maken geluid bij het aanslaan of 
wrijven. De laatste wordt aangebracht door middel van 
een houten spoel bovenaan de schaal. Lang wrijven in 
of tegen de klok, produceert een doordringend geluid. 
De 3 schalen kunnen aan de zijkant (bovenrand) worden 
aangeslagen. Afhankelijk van de grootte van de klap- en 
geluidsintensiteit worden zeer diep of hoge noten ge-
produceerd. Klankschalen zijn een populair artikel voor 
meditatie, geluidstherapie en geluidsmassage. Maten 
3 klankschalen: Ø17cm / 750g, Ø13 / 500g en Ø11cm / 
350g, 3 verschillende klepels (L: 15cm, 20cm, 30cm).
T5274 p Set 259,-

259,-

Tamboerijn
met natuurlijke koeienhuid, corpus gemaakt van hout 
en wordt geleverd met belletjes.
M6120 p 20 cm Stuk 13,95
M6121 p 25 cm Stuk 16,95

vanaf 13,95

Percussiestok
Voor tamboerijn, houten stok met viltbal. Lengte 22 
cm, kogel diameter 3 cm, totale lengte 25 cm.
M6125 p Stuk 6,95

6,95

Erzi® kussenset van 10 st
Diverse kleuren met katoenen omslagen. 
Afmetingen: 26 x 26 cm.
T5279 p Set 34,95

34,95

Snoezelkussen Groot vierkant
Ideale speelhoek voor springen, tuimelen, kruipen of slapen. Hoes is 
gemaakt van slijtvast, antibacterieel turnmatstof met rits, die gemakkelijk 
te reinigen is met water en zeep. Kern met zachte schuimvlokken. Afm. 
200 x 200 cm en 20 cm hoog. 
G4701 l Stuk 329,-
W 27 kg

329,-
Snoezelkussen Groot Rond
Ideale speelhoek voor springen, tuimelen, kruipen of 
slapen. Hoes is gemaakt van slijtvast, antibacterieel 
turnmatstof met rits, die gemakkelijk te reinigen is met 
water en zeep. Kern met zachte schuimvlokken. Afm. ca. 
Ø 100 cm en 30 cm hoog. Gewicht: 7.00 kg
G4700 l Stuk 174,-
W 7 kg

174,-

ZITZAK SUPREME
De zitzak ondersteunt en ontlast de wervelkolom, rug en 
nek. Met de twee beschikbare riemen kunt u eenvoudig 
verschillende zitposities maken of de zitzak handig 
dragen. De hoes bestaat uit geïmpregneerde 420D ny-
lonvezel, die niet alleen zeer duurzaam is, maar ook een 
aangenaam gevoel biedt en voorkomt dat vuil en water in 
de zitzak binnendringen. De hoes kan dankzij de aparte 
binnenzak worden verwijderd en is daardoor gemakkelijk 
te verwisselen of te wassen. Ideaal om comfortabel te 
zitten of liggen, zowel binnen als buiten. 185 x 145 cm. 
Gewicht: 9 - 10 kg.
T5139-01 y Blauw Stuk 149,95
T5139-02 y Rood Stuk 149,95
T5139-03 y Geel Stuk 149,95
T5139-04 y Zwart Stuk 149,95
T5139-05 y Wit Stuk 149,95
T5139-06 y Antraciet Stuk 149,95
T5139-07 y Groen Stuk 149,95
T5139-36 y Cyaan Stuk 149,95
T5139-13 y Paars Stuk 149,95
T5139-23 y Oranje Stuk 149,95

149,95

 B Waterafstotend

 B Afneembare en ademende hoes

 B Optimale pasvorm

 B Verstelbare bandjes

 B Premium vulmateriaal

 B Twee riemen om de 

zitpositie in te stellen

 B Voor kinderen en volwassenen

 B Voor knuffelen en genieten

 B Voor uitbundige kussengevechten
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