ACTIEVOORWAARDEN:
Alle genoemde prijzen zijn incl. btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. • De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van het originele product. • Franco levering vanaf €181,50 incl. btw • Acties zijn geldig tot 1 maart 2019.

CREATIEF

Haal de natuur naar binnen!

VOOR DE WHIZZKIDS!

Schildersezels

Bee-Bot en Blue-Bot

Een prachtige houten schildersezel met 3 zijden en als
wandmodel. Deze ezel is multi-inzetbaar. De whiteboard panelen
zijn er makkelijk uit te halen, waardoor er een krijtbord ontstaat.
D.m.v. de klemmen blijft het papier goed op zijn plek. Dit meubel
wordt standaard geleverd met een handige bak v.v. verfpotten.

Robots in de vorm van een bij! Kinderen leren spelenderwijs programmeren en in stappen vooruit te
denken door deze vriendelijke bijtjes opdrachten te geven d.m.v. de 7 toetsen op hun rug. De Blue-Bot
lijkt op de Bee-Bot, maar kan naast de 7 toetsen op de rug, ook via bluetooth geprogrammeerd worden
d.m.v. de app die gratis te downloaden is.

3-Zijdige schildersezel
Art.nr. VB756502 €265,00 incl. btw

Klassensets!

Transparante schildersezels
verkrijgbaar in 3-, 4-, 5- en 6-zijdig
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Verkrijgbaar vanaf €219,00 incl. btw

Een handige schildersezel die je ook buiten kunt gebruiken! Hang een vel
papier op met de meegeleverde klemmen en het schilderen kan beginnen.
Ook kunnen de kinderen schilderen op het kunststof dat je naderhand
weer schoonmaakt. De handige trays zorgen ervoor dat de kinderen alles
binnen handbereik hebben.

Art.nr. 0363EL • €69,95 incl. btw

Met deze prachtige houten speelblokken haal je de natuur echt in huis! EcoBlocks zijn gemaakt
van wit beuken, hazelaar en de els. Onder hoge druk worden ze gedroogd, waardoor de schors goed
blijft zitten. Het oppervlak is geolied met lijnolie. De EcoBlocks bouwstenen zijn van zeer hoge kwaliteit.
De grote schijven met een diameter van 20 cm geven nog meer stabiliteit, waardoor kinderen nog grotere
bouwwerken kunnen maken. De blokken zijn in diktes van 2 cm gezaagd, zodat kinderen ontdekken dat 3
blokken van 2 cm hetzelfde is als 1 blok van 6 cm dik. Zo wordt het rekeninzicht ook nog eens bevorderd.
Art.nr. EB36
36 blokken in een linnen zak • €59,00 incl. btw
Art.nr. EB144
144 blokken in een piratenkist • €279,00 incl. btw
Art.nr. EB330
330 blokken in een doos • €379,00 incl. btw

Hoe gaaf is dit! Een
klassenset van de
robots om samen
met je klasgenoten te
programmeren.
Een klassenset bestaat
uit een oplaadstation en 6
robots.

Hi!
!
I’m Bee-Bot

Schildersezel wandmodel
Art.nr. VB756504 €129,00 incl. btw

COOL!

EcoBlocks!

Kijk op onze website
voor meer informatie
over deze coole Bots!

Art.nr. 0485EL • €99,95 incl. btw
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Plakkaatverf

Art4Kids 18 kleuren (1 liter verpakking) plakkaatverf
Art.nr. HE1800-18 • €58,00 incl. btw
Goud en zilver plakkaatverf • 500 ml.
Goud: Art.nr. HE01039 • €7,50 incl. btw per stuk
Zilver: Art.nr. HE01040 • €7,50 incl. btw per stuk

Speelmatten voor de Bee-Bot & Blue-Bot

Naast de twee robots is er een groot aantal speelmatten te bestellen. Hiermee kunnen de kinderen diverse
opdrachten uitvoeren in verschillende thema’s / categorieën. De matten zijn verkrijgbaar vanaf €29,95 incl. btw.
Een kleine greep van deze matten laten we u hier zien en het gehele assortiment vindt u op onze website.
www.denhartog.nu/webshop/ontwikkelingsmateriaal/bee-bot

Art.nr. EBVD4
4 dwergjes van vilt • €23,95 incl. btw

Art.nr. EBVP6
6 buigbare viltpoppetjes • €28,95 incl. btw
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Verfschorten!

10 stuks oranje verfschorten voor kinderen van 2-4 jaar.
Art.nr. VB81883-10 • €65,00 incl. btw
5 stuks rode verfschorten voor kinderen van 4-6 jaar.
Art.nr. VB50897-5 • €35,00 incl. btw

3D Geometrische Figuren

Art.nr. 1075IT
Schateiland

Art.nr. ITSMAT

Dagje Strand

Art.nr. GBBSM

Euro munten

Art.nr. 1175IT

5 stuks blauwe verfschorten voor kinderen van 6-9 jaar.
Art.nr. VB82804-5 • €39,00 incl. btw

1. Art.nr. EBKB • Het kleine boomhuis • €99,00 incl. btw • Afm. 38 x 38 x 40 cm
2. Art.nr. EBDH • Dwergenhuis • €119,00 incl. btw • Afm. ca. 55 x 50 x 43 cm
1. Art.nr. EBZS
2. Art.nr. EBK7
3. Art.nr. EBW4
4. Art.nr. EBS4
5. Art.nr. EBC
6. Art.nr. EBSW

Zeilboot met steiger • €23,95 incl. btw
Keukenset • €21,95 incl. btw
Woonkamer • €19,95 incl. btw
Slaapkamer • €18,95 incl. btw
Cabrio • €23,95 incl. btw
Sleepwagen (ex. cabrio) • €25,95 incl. btw
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Bovenstaande artikelen worden geleverd exclusief poppetjes.

info@denhartog.nu
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EDUCASA

LED

ONTWIKKELINGSMATERIAAL
Prachtige set van 6 wandborden

LED lichtbak accessoires

Art.nr. VB756307 • €135,00 incl. btw

Educasa Speelhuis XXL
€1449,00 incl. btw

Voor onze inmiddels zeer bekende LED lichtbak zijn er diverse aanvullingen te verkrijgen.

Een prachtige set van 6 wandborden. Elk
wandbord bevordert de motoriek op zijn eigen
manier. Draaien, schuiven, puzzelen, volgen en
muziek maken. Afmeting: 35 x 33 cm.

Zo hebben we een grote set transparant gekleurde geometrische
vormen. In deze emmer zitten maar liefst 408 vormen waarmee de
kinderen de meest prachtige creaties kunnen maken.

Met de transparant gekleurde blokken kunnen de kinderen fascinerend
bouwen, doordat er verschillende kleurschakeringen zullen ontstaan.
Door de blokken heen kijken is al leuk, de wereld ziet er dan heel
kleurrijk uit! Afmeting: 4 x 4 cm.

Art.nr. LR1766 • €38,50 incl. btw

Art.nr. VB41313 • €26,50 incl. btw

Het EduCasa speelhuis XXL is een prachtig
speelhuis en is te verkrijgen in 3 decors:
eiken, wit en limegroen. Het EduCasa
speelhuis kan gebruikt worden als
bouwhoek, huishoek, creatief huis en nog
veel meer. Op de bodem van het speelhuis
ligt een hoogwaardig Tretford tapijt.
Afmeting: h x b x d: 170 x 174 x 124 cm.
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Magnetische knikkerbaan in handige koffer
Art.nr. ML50 • €84,95 incl. btw

Een prachtige houten knikkerbaan in een handige opbergkoffer, zo blijft alles keurig bij elkaar. Ook de poten/steunen kunnen worden opgeborgen
in de koffer. De koffer is geheel af te sluiten met een houten schuifplaat. De plaat is aan de ene zijde mooi van berken en de andere zijde heeft
een krijtbord. Wil je het gebruiken als krijtbord dan doe je deze zijde aan de buitenkant. De knikkerbaan is zeer goed voor het ruimtelijk inzicht,
omdat de kinderen een eigen baan op een vlakke wand moeten maken. Zet je een onderdeel niet goed, of op de kop, dan kan de bal niet verder.
De set bevat 7 houten ballen en 20 houten magnetische baanonderdelen. Afmeting: 60 x 52 x 5 cm.

Educasa Banken
Wilt u alle artikelen voor de LED lichtbak in één oogopslag zien? Typ dan bij de zoekfunctie op onze website ML47 in.

Voor zowel de LED lichtbak als voor onze LED schildersezel zijn nu ook
hele handige opbergtassen te verkrijgen. Zo kan het product makkelijk
vervoerd worden en is de kans op beschadigingen zeer gering.

2. LED lichtbak
Art.nr. ML47 • €179,00 incl. btw

Reuze stapeltorens, maar liefst 40 cm hoog! Cirkel, vierkant en driehoek.

Cirkel Art.nr. 5326EY
€115,00 incl. btw

3. Tas voor de LED schildersezel
Art.nr. MLE557B • €69,00 incl. btw

Drie banken met verschillende breedtes en hoogtes. De banken
kunnen plaatsbesparend in elkaar worden geschoven. In modern
eiken decor worden de banken geleverd.
Afmetingen: • Grote bank (h x b x d): 36 x 100 x 40 cm
• Middelste bank (h x b x d): 31 x 92 x 40 cm
• Kleine bank (h x b x d): 26 x 84 x 40 cm

Educasa Boekenwand en Boekenwagen

1

Boekenwand • Art.nr. VB41637 • €319,00 incl. btw

1. Tas voor de LED lichtbak
Art.nr. ML47B • €69,00 incl. btw

Reuze stapeltorens

Art.nr. VB41686 • rechthoekige banken • €399,00 incl. btw
Art.nr. VB41677 • trapeze banken • €399,00 incl. btw

EduCasa boekenwand en verrijdbare boekenwagen. Mooie boekenkast voor aan de wand.
De planken zijn aan de voorzijde v.v. acrylglas. De boeken vallen er zo niet uit, maar wel is
het hele boek zichtbaar. Afmeting: h x b x d: 117 x 78 x 14 cm.

Verrijdbare boekenwagen • €339,00 incl. btw
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Verrijdbare boekenwagen met 4 vakken voor het opbergen van boeken.
Twee vakken zijn voorzien van acrylglas.
De zijkanten van de boekenwagen zijn verkrijgbaar in de kleuren
limegroen, wit en petrol.
Afmeting: h x b x d: 78 x 50 x 50 cm.

4. LED schildersezel
Art.nr. MLE557 • €179,00 incl. btw
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Vierkant Art.nr. 6026EY
€115,00 incl. btw

Driehoek Art.nr. 6027EY
€115,00 incl. btw

Educasa Kastopstellingen

Speelbord met open einde

Art.nr. 1056EY • €109,00 incl. btw

Een mooi houten basisblok met verticale houten staanders voor constructie
met verschillende vormen. Ideaal voor het bouwen van houten torens en andere
bouwwerken. Dit speelbord is erg goed voor de ontwikkeling van de oog-hand
coördinatie. Afmeting 20 x 45 cm.

www.denhartog.nu

set van 12 raamstiften • Art.nr. COL690 • €39,50 incl. btw

Heerlijk
kleuren!
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Hier ziet u een opstelling met een poppenhuis en
zitkussens. In deze lijn zijn verschillende opstellingen
verkrijgbaar. Bijv. met een kasteel, garage, spiegelhuis
en nog veel meer. Voor het complete assortiment van
EduCasa verwijzen wij u graag naar onze website.
www.denhartog.nu/webshop/educasa

info@denhartog.nu

tel. 0321 321171

