Kleurrijk ontdekken!

Meubilair!

Reuze magneten

Reuze reageerbuizen

Extra grote magneten in de vorm van
een hoefijzer. Voor kinderen zijn magneten
magisch, wanneer trekt die aan en
wanneer stoot die af... Dankzij deze
handige vorm kunnen de kinderen de magneet
makkelijk en ergonomisch vasthouden.
Artikelnummer:
Set van 6 stuks
LR0790 € 26,95

Zes reageerbuisjes in een houder. Ideaal materiaal voor een
ontdekhoek of voor de watertafel. Kinderen kunnen met plezier
experimenteren en spelenderwijs hun fijne motoriek ontwikkelen.
Artikelnummer:
Set van 6 stuks
LR2788 € 19,95

Extra grote pipetten in een handige standaard. Deze
pipetten zijn een geweldige aanvulling bij het doen van
verschillende testjes en voor het experimenteren met
volume en oorzaak en gevolg.

7 Reuze insecten

Realistische, gedetailleerde
insecten ontworpen voor kleine
handen en grote fantasie!
Het grootste insect, de vlinder is
maar liefst 20 cm groot!
Artikelnummer:
LR0789 € 36,95

Reuze vergrootglazen

Realistische, gedetailleerde magneten
geven de levenscyclus van een vlinder
weer. De grootste magneet is ± 20x20 cm.
Artikelnummer:
LR6043 € 26,95

Artikelnummers:
• Stoel: 		
462.W
Zithoogte 35 cm
• Tafel:		
497.W
Hoogte 54 cm - ø 75 cm
• Pastaset:
E3125

PK76		
PK76.W		

Artikelnummer:
LR6041 € 26,95

Levenscyclus plant

Realistische, gedetailleerde magneten geven de
levenscyclus van een plant weer, de appelboom en een
bonenplant. De grootste magneet is ± 20x20 cm.
Artikelnummer:
LR6045 € 26,95

ACTIEVOORWAARDEN: Alle genoemde prijzen zijn incl. btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. • De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van het originele product.

€ 87,95
€ 147,95
€ 18,95

Kijk voor het complete assortiment speelkleden
op onze website: www.denhartog.nu

Apollo Set peuter*
Een leuke ronde zithoek voor peuters.
Tijd voor een leuk theekransje met dit
17-delige theeservies!

Kruk Fancy
Stapelbare krukken verkrijgbaar in 4 kleuren:
naturel, lichtgeel, lichtblauw en lichtgroen
en in 6 hoogtes: 26, 31, 35, 38, 43 en 46 cm.

Artikelnummers:
• Stoel:
460.W		
Zithoogte 26 cm
• Tafel:		
499.W		
Hoogte 40 cm - ø 60 cm
• Theeservies:
GRT3010		

Prijs vanaf € 45,68

€ 63,95
€ 104,95
€ 27,50

Speeltafel*

Artikelnummer:
Set van 6 stuks
LR2781 € 42,95

Realistische, gedetailleerde magneten geven de levenscyclus van de
kikker weer. De grootste magneet is ± 20x20 cm.

€ 949,00
€ 949,00

Kijk voor het complete assortiment papier en karton op
onze website: www.denhartog.nu

Druk in het midden van de vleugels en
dat wat er in het loeppotje zit wordt 3,5x
vergroot. Met deze vergrootglazen wordt
op ontdekkingstocht gaan in de natuur
nog leuker!

Levenscyclus kikker

Franco levering (in Nederland) vanaf €181,50 incl. btw • Acties zijn geldig tot 1 maart 2020.

Een leuke ronde zithoek voor kleuters.
Om het plezier compleet te maken, bestel je de
33-delige dinerset ‘pasta’ erbij.

Artikelnummers:
• Papierkast berken:
• Papierkast wit:		

Reuze loeppotten

Levenscyclus vlinder

Papieropbergkast met 24 schuifplanken. Alle kleuren papier en
karton gesorteerd op kleur!

Afmeting papierkast:
56x76x151 cm (bxdxh)

Artikelnummer:
Set van 6 vergrootglazen
LR2774 € 27,95

Met deze jumbo pincetten kun je op een leuke manier aan de slag
om de fijne motoriek te trainen. Bijvoorbeeld door kleine voorwerpen
zoals kralen te sorteren of speelgoedbeestjes nauwkeurig op hun
pootjes te plaatsen. En voor de “jonge bioloog” superleuk om
hiermee de natuur in te trekken!

Apollo Set kleuter*

Geschikt voor papier en karton met een afmeting van 50x70 cm.

Mooie set jumbo vergrootglazen
die maar liefst 4,5x vergroten.
Perfect om planten, dieren
en insecten van dichtbij te
bekijken.

Reuze pincetten

Papierkast

• 20 vakken van 4 cm
• 4 vakken van 8 cm
• 1 schuiflade van 7 cm hoog

Reuze pipetten

Artikelnummer:
Set van 6 pipetten met houder
LR2779 € 19,95

Artikelnummer:
Set van 12 stuks
LR1963 € 15,95

Samen spelen en ontdekken met Den Hartog!

Kruk Paul
Kruk Handy
Stapelbare kruk met
verspringende voetsteun.
Leverbaar in 3 hoogtes:
52, 57 en 62 cm.

Verkrijgbaar in 7 hoogtes:
22, 26, 30, 34, 38, 42 en 46 cm.
Prijs vanaf € 64,13

Een multifunctionele verrijdbare speeltafel met 16 opbergboxen.
De speeltafel heeft een verhoogde rand van 6 cm, waardoor al het speelgoed op de tafel blijft.
Kleine blokjes, poppetjes, autootjes etc. vallen zo niet op de grond. Na het spelen, wordt alles
netjes opgeruimd in de daarvoor bestemde boxen.
Afmeting speeltafel: 130x65x75 cm (bxdxh)
Artikelnummers:
• Speeltafel:
• Treinbaan:

MSP112		
BJT015		

€ 634,95
€ 84,50		

Verrijdbaar Poppenhuis*
Dit mooie poppenhuis is dankzij de wielen
makkelijk te verplaatsen.
Door de openheid van het poppenhuis kunnen
er met gemak 4 kinderen tegelijk mee spelen.
Op onze website staan verschillende
meubeltjes die u gelijk mee kunt bestellen.
Afmeting:
69x42,5x89,6 cm (bxdxh)

Tevens kunt u kiezen voor een
zwart of zilver onderstel en voor
een houten of pur zitting.

Artikelnummer:
• Poppenhuis:
ARM10136.W

Prijs vanaf € 79,95
100-delige treinbaan set!
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* Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar in hout / houtdecor
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€ 389,00

Educatief, een uitdaging voor jong en oud!
Prachtige houten sets om de fantasie van jonge
kinderen de vrije loop te laten tijdens het spelen.
Daarnaast ontwikkelen kinderen spelenderwijs
hun beschrijvende taalvaardigheid. De houten
blokken zijn maar liefst 2 cm dik en zijn aan beide
kanten in kleur bedrukt.

Houten blokken boerderijdieren
Deze set bestaat uit 25 houten blokken met de
afbeeldingen van boerderijdieren, boer en boerin,
hekwerken en een tractor.

Houten blokken bosdieren

Artikelnummer:
CT73399		

Deze set bestaat uit 30 houten blokken
met de afbeeldingen van wilde dieren
uit bos- en bosgebieden.
Artikelnummer:
CT72304		

Loose parts & Tegu magnetische blokken!

€ 54,95

Loose parts
Artikelnummers:
• Loose parts naturelset 63-delig:
• Loose parts regenboogset 84-delig:

Houten garage
CT73935		
CT73979		

€ 89,00
€ 119,00

€ 59,95

Prachtige houten garage met 2 tankstations, een parkeer- en
helikopterdek, zonder kleine losse onderdelen, waardoor deze zeer
geschikt is voor jonge kinderen. Maak deze garage compleet met de
vrolijke raceauto’s, met in elke wagen een vast poppetje.
Afmeting garage:
45x45x32 cm (bxdxh)
Artikelnummers:
• Garage:			
• Set van 9 auto’s in 3 kleuren:

Houten blokken insecten

2923B		
55916-9		

€ 81,96
€ 39,95

Deze set bestaat uit 33 houten
blokken met afbeeldingen van echte
insecten. Spinnen, wespen, rupsen
en nog veel meer!
Artikelnummer:
CT73410		

€ 59,95

Houten kiezelstenen

Houten blokken samenleving
Deze set bestaat uit 32 houten blokken met de afbeeldingen van mensen
met verschillende beroepen en uit verschillende gemeenschappen.
Artikelnummer:
CT73402		

€ 62,95

Deze prachtige houten memoryspellen zijn een echte aanwinst voor op de groep. Elk spel bevat
28 mooie afgewerkte houten kaarten van 1 cm dik, die bedrukt zijn met duidelijke fotografische
afbeeldingen. De dikke kaarten zijn makkelijk vast te pakken en om te draaien. Deze veelzijdige sets
bieden eindeloos veel mogelijkheden om de kleurrijke wereld van (wilde) dieren en groenten en fruit
te verkennen. Deze sets kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.

Memory groenten en fruit
Memory boerderijdieren
moeder & jong
Een leuke uitdaging voor kinderen!
Ze kunnen dit onderling spelen, maar
ook de juf of meester uitdagen. Wie heeft
het beste geheugen?
Artikelnummer:
CT73406		

Het Loose parts spel is een geweldige kans om de nieuwsgierigheid van
kinderen naar de objecten waaruit de wereld om hen heen bestaat te
stimuleren. De onderdelen waaruit deze set bestaat, zijn niet het soort
speelobjecten dat normaal als speelgoed voor jonge kinderen wordt
beschouwd, maar ze bieden even waardevolle mogelijkheden om het
leerproces van kinderen te vergroten. Er is geen goede en verkeerde
manier om met loose parts te spelen, dus de ideeën van ieder kind zijn
even mooi en de moeite waard. Het open karakter van de onderdelen
betekent dat alle kinderen op hun eigen manier kunnen verkennen en
onderzoeken, hun eigen creatieve ideeën kunnen toepassen en voort
kunnen bouwen op hun eigen ervaringen.

Auto’s!

€ 28,95

Een leuke speelse manier om jonge kinderen kennis te laten
maken met de verschillende soorten groenten en fruit. En hoe
ziet eigenlijk de binnenkant eruit?
Artikelnummer:
CT73404		

€ 28,95

Houten werkvoertuigen Nature

Afmeting stenen:
50 mm, 65 mm, 80 mm, 95 mm, 110 mm, 125 mm en 140 mm.

Artikelnummers:
• 1. Graafmachine: 55910		
Afmeting: 30x14x21 cm
• 2. Tractor:
55911		
Afmeting: 14x13x12 cm
• 3. Heftruck:
55901		
Afmeting: 36x18x39 cm
• 4. Kiepwagen:
55914		
Afmeting: 39x14x25 cm
• 5. Tractor + kar: 55915		
Afmeting: 52x14x14 cm
• 6. Betonwagen: 55912		
Afmeting: 17x9x12 cm

Artikelnummers:

• Kiezelstenen naturel:
• Kiezelstenen regenboog:

CT73424		
CT73422		

€ 39,95
€ 43,95

In onze nieuwe Nature lijn hebben wij maar liefst
6 prachtige houten voertuigen. Uren speelplezier
gegarandeerd!

Magnetische blokken
De Tegu magnetische blokken zorgen voor uren speelplezier
en de fantasie kan oneindig worden geprikkeld. De blokken zijn
handgemaakt en dat zie je!
Artikelnummers:
• Pastel Klasset XL 240-delig: 331104		
• Pastel Klasset L 130-delig: 331103		
• Blauwe Klasset L 130-delig: 331105		

€ 579,00
€ 299,00
€ 299,00

Memory wilde dieren moeder & jong
Daag je tegenstander uit en kijk wie de meeste wilde dieren bij
elkaar weet te zoeken.
Artikelnummer:
CT73408		

€ 28,95

ACTIEVOORWAARDEN: Alle genoemde prijzen zijn incl. btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. • De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van het originele product.
Franco levering (in Nederland) vanaf €181,50 incl. btw • Acties zijn geldig tot 1 maart 2020.

Mooie gladde massief houten kiezelstenen met een natuurlijke afwerking
om de houtnerf te laten zien. Een open spel dat door de allerjongsten kan
worden gebruikt om te balanceren en te stapelen, hand- oogcoördinatie te
verbeteren, over kleur te leren, logisch denken te ontwikkelen en fantasierijke
speelscenario’s te verbeteren.
Deze mooie stenen zijn verkrijgbaar in 2 varianten.
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€ 44,95
€ 29,95
€ 49,95
€ 64,95
€ 58,95
€ 29,95

