
Luchtbellenzuil met houten sokkel
De waterzuil met stijgende luchtbellen werkt zeer fas-
cinerend. Met behulp van LED lampjes kan de zuil met 
verschillende kleuren verlicht worden en er ontstaat 
een leuk effect, die zich op de waarneming uitwerkt. 
Diameter zuil: 10 cm. Hoogte zuil: 130 cm. Hoogte zuil 
en sokkel: 150 cm. Afmetingen houtsokkel: 39x39 cm.
T5277 p Stuk 239,-

239,-

Spiegelkubus Playcube
In de Spiegelkubus Playcube worden alle dingen meervoudig gespiegeld 
en zo kunnen de kinderen spelenderwijs hun gevoel van eigenwaarde 
ontdekken en verhogen. Tegelijkertijd is het de ideale aanvulling op 
recreatiezones in de groepsruimtes. Met ronde stokken (niet inbegrepen) 
kunnen lichte netten en doeken eenvoudig aangebracht worden of 
de ingang van stof worden voorzien. Afm.: (LxBxH) 105x105x92 cm.
T5273 l Stuk 1.299,-
W 55 kg  

1.299,-

SPIEGELKUBUS PLAYCUBE

+ Kleurverandering 
+ Zintuiglijke waarneming

Tot rust komen na wild spelen en 
ravotten. De gekleurde kussens in 
combinatie met de Playcube bie-
den een leuk rustmogelijkheid. Met 
andere decoraties zoals lichtkettin-
gen, projectoren en andere artikels 
ontstaat er een fijn rusteiland.  

Met verlichte waterzuilen ont-
staat er bovendien een soort 
van ontspanning en sensitieve 
waarneming. Met lichteffecten, 
spiegeleffecten en klanken worden 
verschillende prikkels opgewekt, 
die zich positief uitwerken. 

Licht projector 
Kom tot rust dankzij de 360   ° roterende, 
verwijderbare koepel projecteert prachtige 
zeedier-motieven in 1 van de 9 favoriete 
kleuren of in wit licht op de wanden en het 
plafond van de kamer. Dankzij de 60 minu-
ten timer schakelt de lamp automatisch uit.
T5272 p Stuk 37,95

37,95
NIEUW

549,-

549,-

69,95

Droomgrot Mini

De droomgrot is nieuw soort ontspanningseiland, 
waarmee een ontspannings- en speelhoek kan worden 
gerealiseerd. De droomgrot kan ingezet worden in kin-
derdagverblijven, kinderkamers en therapie-inrichtingen. 
In combinatie met waterzuilen, projectoren en andere 
artikels, kan de grot ook bij snoezelen gebruikt worden.

- Plaatsbesparende uitvoering 
- voor 2-3 personen voor kleine ruimtes.  
- Afm.: (LxBxH) 122,6x131,2x102,3 cm.  
- Gewicht: 13 kg.
T5332 y Stuk 549,-

Erzi® Speeltapijt Stad-Land-Rivier
Het grote kleurrijke speeltapijt laat verschillende landschapsbeelden en natuurdetails zien. Zo kan de 
bochtige straat op het tapijt met voertuigen bereden worden of met dieren in de wei gespeeld worden. 
In combinatie met de droomgrot kan het tapijt bovendien als in een rustplaats en ontspanningshoek 
gebruikt worden. Met kussens en andere aangename objecten ontstaat er een toffe feel-good sfeer. 
Gewicht: 14 kg. Diameter: 300 cm.
T5335 l Stuk 549,-
W 14.68 kg  

Droomgrot
Droomgrot met twee ramen uit polyester. Een plek voor kinderen om 
te spelen, te ontdekken en te ontspannen. Constructie: De stokken 
worden met riemen bevestigd. Het zeildoek is daaraan bevestigd met 
riemen en klittenband. Vanaf 3 jaar. Afmetingen: 100 x 100 x 100 cm.

Kenmerken: 
- Afmetingen: 100 x 100 x 100 cm 
- Vanaf 3 jaar 
- Materiaal: polyester
T5337 p Stuk 69,95

 B Donkere grot om te spelen en te 

ontspannen.

 B Zintuiglijke indrukken worden 

versterkt door lichtgevende 

objecten.

 B Ramen en ingang kunnen worden 

verduisterd met rolgordijnen.

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Snoezelen Droomgrot




