
Bodemmarkering
Uit antislip PVC, ongeveer 3 mm dik in 6 kleuren: rood, 
geel, lichtblauw, groen, oranje en donkerblauw.
P2854 p Set van alle vormen Set 109,95
P2859 p voet Set 13,95
P2856 p ringvorm Set 29,95
P2855 p pijl Set 22,95
P2858 p hand Set 13,95
P2857 p Rechthoekig Set 32,95
P2870 p rond Set 22,95

 B Licht klevend

 B niet plakkerig

 B Laat geen sporen achter

Tapijttegel
Beide kanten zijn nuttig: De ene kant is een speciale 
antislip laag die zorgt voor veilig springen en spelen. 
De andere kant is bedekt met een wollige oppervlak - 
ideaal om op te zitten, kruipen of schuiven. De tegels 
kunnen eenvoudig gereinigd worden met een stofzuiger 
of wasbaar op 30 ° C.
G4631 p Rechthoekig Blauw Stuk 6,95
G4630 p Rechthoekig Rood Stuk 6,95
G4632 p Rechthoekig Geel Stuk 6,95
G4633 p Rechthoekig Groen Stuk 6,95
G4636 p rond Blauw Stuk 6,95
G4635 p rond Rood Stuk 6,95
G4637 p rond Geel Stuk 6,95
G4638 p rond Groen Stuk 6,95

vanaf 10 Stuk 6,50

vanaf 6,50

Tapijttegels set
Bestaande uit twee tapijttegels rechthoekig (30 x 40 
cm) en twee ronde (Ø 30 cm) per kleur (blauw, rood, 
groen, geel).
G4639 p Set 89,95

Anti-sliponderlaag
ca. Ø 25 cm, kleeft aan elke gladde vloer.
P2761 p Stuk 4,95

4,95

Markeerschijven 
Met de numerieke en karakterschijven is het echter 
ook mogelijk om lezen en rekenen te combineren met 
bewegingsopdrachten. Zo kunnen bv. de volgorde van 
het alfabet, woorden of kleine sommen en eenvoudige 
rekenoefeningen al springend, rennend of gooiend met 
beanbags gemaakt worden. Slipbestendige rubberen 
schijven, Ø 23 cm.
P2865 p Alfabet Set 75,95
P2866 p Nummers Set 30,95

vanaf 30,95

vanaf 13,95

Verkeersborden combi-set, 12-delig
Verkeersborden om het aanleren van 
verkeersregels aantrekkelijk te maken in 
klassen of op hindernisbaan. De eerste 
kennismaking voor kinderen met de 
betekenis van de verkeersborden! Tege-
lijkertijd spelen en leren! Levering bevat 
12 verkeersborden met voetsteunen. 
Lengte: 85 cm. Ø borden: ca. 32 cm. 
Materiaal: PE Polyethyleen.
P2844 p Set 168,95

 B Diameter van de borden: 

ongeveer 32 cm

 B Hoogte: ongeveer 86 cm

 B 12 verschillende 

verkeersborden

 B 12 kegels die dienen als 

voetjes

VERKEERSBORDEN COMBI-SET, 12-DELIG

168,95
NIEUW

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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