Gereedschapsgordel 13-delig
Met deze mooie bonte gereedschapsgordel 13-delig met houten
gereedschap hebben kleine werklui alles bij wat ze nodig
hebben.
Bevat een liniaal, schroevendraaier, hamer, moersleutel, drie
schroeven en vijf moeren in een stevige nylon heupgordel met
handige kliksluiting. Laat zich vlot openen en sluiten.
Praktisch voor een dringende reparatie.

Afmeting gereedschapsgordel: ca. 30 x 12 x 2,5 cm
Leeftijd: Vanaf 3 jaar
Merk: Smallfoot
Houten speelgoed stimuleert de creatieve ontwikkeling van kinderen Door
de duurzame eigenschappen van hout kan het tegen een stootje en gaat het
generaties mee. Het merk Smallfoot heeft als slogan ‘kinderen

zijn de meest waardevolle mensen’ en dat heeft het bedrijf
vertaald naar haar speelgoed. Tover die heerlijke lach op het
gezicht van jouw kind met Small Foot.

Gereedschapskoffer Lino
Deze professionele houten box bevat 12 tools deels gemaakt van
hout. De boormachine is bevestigd met een haak en lus, de
andere tools worden aangesloten op draaibare kanten. Super
solide gereedschap voor het spelen en voor al de eerste
spelletjes van fijne motoriek van de kleine ambachtslieden! De
toolbox heeft textiel koorden met houten handgrepen en handige
sluitingen.

Grasmachine Baby Walker
Dit is de 2019-TOYaward-genomineerde grasmachine gemaakt van
FSC® 100% -gecertificeerd hout. Het handvat van deze gekleurde
baby walker heeft twee standen: voor de eerste pogingen om te
lopen biedt de instelling voor beginnende wandelaars een
veilige houvast. Voor geavanceerdere wandelaars kan de positie
worden gewijzigd en kan de verzamelcontainer op de rollator
worden gemonteerd.
Een andere leuke functie is het motorblok dat kan worden
gebruikt als een nauw passend spel dat de motoriek bevordert.
Het gras aan de voorkant draait wanneer de grasmaaier wordt
ingedrukt. Daarnaast kan het gras via de stukken klittenband
worden verwijderd en worden gereinigd. Het is een speciaal
soort loopstoeltje dat ook buiten het huis veel vreugde
brengt.
Afmetingen
Grasmachine: 55 x 38 x 52 cm
Volledig motorblok: hoogte 14 cm, Ø 18 cm
Hoogte handvaten: 50cm

Leeftijd: 1 jaar

Grote kraan 55cm
De toekomstige bouwer gebruikt al zijn verbeeldingskracht om
een gebouw met deze kraan te construeren. Het hoogste punt
van de kraan is 55cm.
Leeftijd: Vanaf 3 jaar
Materiaal: hout

Hape Fix it Gereedschapskist
Niets is leuker en leerzamer voor kinderen dan zelf allerlei
constructies maken met behulp van kindergereedschap. Ga op pad
naar de volgende grote klus met deze Hape Fix-it
Gereedschapskist! Kinderen hebben al het benodigde gereedschap
bij de hand om de klus te klaren. Ideaal voor kleine klussers
die het geweldig vinden om mee te helpen in huis, net als een
echte klusjesman! De houten gereedschapskist van Hape wordt
geleverd inclusief gereedschap en accessoires, zoals bouten,
moeren en schroeven.
De rollenspellen verbeteren de behendigheid, coördinatie en
motoriek.
Aan de slag dus!
Leeftijd :vanaf 3 jaar
Afmetingen: Product 24 x 12,8 x 15 cm | Pakket 26 x 14 x 16,5
cm
Materiaal: Hout
Inhoud: 14 onderdelen

Hape Houten Werkbank
Kleine kinderen zijn vaak gek op gereedschap. Met deze Hape
houten werkbank kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten en
hun eigen meesterwerken bouwen.
Dit stoere, kleurrijke speelgoed wordt compleet geleverd met
allerlei gereedschap, bouten, moeren en ander materiaal
waarmee je van alles kunt maken. De werkbank zit propvol met
leuke details en interactieve onderdelen die kinderen geweldig
zullen vinden.
Welke klusjes staan er op jouw agenda?
Afmetingen: L 55 x B 28,1 x H 80,7 cm
Materiaal: Gemaakt van duurzaam hout
Inhoud: Houten werkbank met 32 accessoires – Gereedschap is
gemakkelijk op te bergen
Leeftijd: vanaf drie jaar

Kleurrijk werkbankje
Laat de kids zich helemaal afreageren op deze kleine werkbank
met hamertje.
Ze kunnen telkens de stokken door het
werkbankje kloppen.
Rubberen ringen in de gaten zorgen er voor dat de stokken er
niet door vallen en hameren gewoon enorm leuk wordt.
Afmeting: 29 x 8 x 12 cm
Leeftijd: Vanaf 2 jaar

Master Builder Set, Hape
Met deze set van 62 bouwdelen en koppelstukken kunnen
aankomende timmermannen en -vrouwen er vrolijk op los
timmeren.
Afmeting pakket: 33 x 30 x 6 cm
Materiaal: Hout

Primi Passi Gereedschapskist
Mooie gereedschapskist van Primi Passi. Gevuld met
houten moeren, bouten en pennen zodat je kleine lekker kan
spelen. Als de gereedschapskist omgedraaid wordt ontstaat er
een werkbank waar lekker aan gespeeld kan worden.
Leeftijd: 2+ jaar
Merk: Primi Passi
Materiaal: Hout

