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Speelkleed De Vier Jaargetijden

Blokkenset 50 stuks

Wanneer vallen de bladeren van de bomen? In welke periode kan het
sneeuwen? Dit tapijt is een kleurrijke weergave van de seizoenen.
Ook erg leuk om te gebruiken bij de seizoenen thema’s.

Art.nr. 7072 • € 39,75 ex. btw

Art.nr. RG300 • € 99,00 ex. btw

ACTIEVOORWAARDEN:
Alle genoemde prijzen zijn ex. btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. • De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van het originele product.
Franco levering vanaf €150,00 ex btw. Kijk voor ons volledige aanbod speelkleden op onze website.

Afmeting: ø 200 cm rond • extra dikke kwaliteit met viltrug

01
oranje

02
rood

03
licht
blauw

04
kobalt
blauw

05
lime

06
grijs

Speelkleed Nederland

Met deze Nederlandse kaart afgebeeld op een prachtig speeltapijt
kun je zowel individueel als klassikaal op ontdekkingstocht langs de
verschillende provincies van Nederland. Hoe leuk is dat?!

Art.nr. RG200 • € 79,95 ex. btw

Seizoenen Bingo

Art.nr. PT4625 • € 15,69 ex. btw

Afmeting: 140 x 200 cm • extra dikke kwaliteit met viltrug

Effen speelkleed / bouwmat

Onze speelkleden zijn leverbaar in 6 unikleuren en van zeer hoogwaardige kwaliteit.
Ze zijn laagpolig, maar ontzettend zacht, dat maakt het spelen extra comfortabel.

Art.nr. RG100 • 100 x 150 cm • € 39,50 per stuk • 3 st. of meer € 34,50 per stuk ex. btw
Art.nr. RG110 • 140 x 200 cm • € 59,50 per stuk • 3 st. of meer € 49,50 per stuk ex. btw
Art.nr. RG120 • 200 cm rond • € 69,50 per stuk • 3 st. of meer € 59,50 per stuk ex. btw

Speelkleed Klokkijken

Op een speelse manier leren klokkijken. Eindeloos met de tijd
spelen op dit kleurrijke speeltapijt. De klok heeft een 24-uurs
weergave en is dus helemaal van deze tijd! Leuk om met de
kinderen zelf de wijzers te maken van bijvoorbeeld karton.

Art.nr. RG310 • € 99,00 ex. btw

Afmeting: ø 200 cm rond • extra dikke kwaliteit met viltrug

*vermeld bij uw bestelling uw kleurnummer(s)

Spiegelblokken

Mooie set van 8 geometrische spiegelblokken.
De set bestaat uit 4 verschillende vormen
en de blokken zijn aan beide
zijden voorzien van een spiegel.

Boomstamkussen

Om heerlijk op te zitten tijdens een gezellig verhaal!
Uitsluitend voor binnen.

Art.nr. 73376 • € 29,95 ex. btw

Art.nr. 314162 • € 21,95 ex. btw

Zeedieren 8 stuks

Art.nr. VB97825 • € 46,56 ex. btw

Afmeting: ø 39 cm x 7 cm

Kunstgras

Speelkleed Around the World

Art.nr. RG700 • 133 x 200 cm • € 79,95 ex. btw
Art.nr. RG710 • 200 x 200 cm • € 109,95 ex. btw

Dit kleurrijke speelkleed is afgebeeld met alle oorspronkelijke bewoners. Op een speelse manier
maken de kinderen kennis met de werelddelen en de dieren die er wonen. Leuk om in combinatie
met dit speelkleed te gebruiken, zijn onze werelddieren; zo wordt het nog echter voor de kinderen.

Grashoogte 4 cm. Overige maten op aanvraag.

Art.nr. RG210 • € 29,95 ex. btw

Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Speelkleed De Fruitboom

Herken jij het fruit in deze fruitboom? De getallen 1 tot en met 6
vertegenwoordigen allemaal een fruitsoort die is afgebeeld op
het speelkleed. Bijv. 6 druiven, 4 citroenen etc.

Art.nr. RG320 • € 99,00 ex. btw

Afmeting: ø 200 cm rond • extra dikke kwaliteit met viltrug
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Tree seat

Voor Indoor & Outdoor verkrijgbaar!

Art.nr. 310037 • Indoor Forest • € 149,00 ex. btw
Art.nr. 318798 • Indoor Ash
• € 149,00 ex. btw
Art.nr. 316954 • Outdoor Forest • € 159,00 ex. btw
Art.nr. 318965 • Outdoor Ash
• € 159,00 ex. btw

Megadierenset 26 stuks

Wilde dieren 6 stuks

Art.nr. VB55892 • € 119,00 ex. btw

Art.nr. VB97087 • € 49,80 ex. btw

Afmeting: ø 40 cm x 45 cm hoog
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Speelkleed De Boerderij

Speelkleed Hinkelen

Art.nr. RG500 • € 29,95 ex. btw

Dit speelkleed is geheel naar eigen fantasie in te richten.
De kinderen kunnen zelf de dieren in de wei zetten waar
zij willen. Ook een stal kan bijvoorbeeld een eigen plekje
krijgen.

Speelkleed Holiday

Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Art.nr. RG450 • € 29,95 ex. btw

Art.nr. RG400 • € 29,95 ex. btw

Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Houten Auto’s

Speelkleed ABC Dieren
Pittenzakjes
Set van 4

Art.nr. VB3793-4 • € 11,90 ex. btw
Afmeting: 15 x 10 cm

Afmeting: 95 x 200 cm

Set van 9 stuks

Art.nr. 55916-9 • € 35,90 ex. btw

Op een speelse manier de letters leren
herkennen. Natuurlijk kan er ook heerlijk gespeeld
worden op dit tapijt. Het spel ‘letters klappen’
met een vliegenmepper is erg leuk op dit kleed.

Boerderij

Afmeting: 8 x 7,2 x 5,5 cm

Garage

Art.nr. RG600 • € 59,95 ex. btw

Art.nr. PT6611 • € 69,95 ex. btw

Afmeting: 120 x 180 cm • extra dikke kwaliteit
met viltrug

Afmeting: 46 x 51 x 34 cm

16-delig

Boerderijdieren

Boerderijdieren

Art.nr. VB58449 • € 49,50 ex. btw

Art.nr. VB97088 • € 49,50 ex. btw

14-delig

Art.nr. E3015 • € 53,67 ex. btw

11-delig

Speelkleed De Dierentuin

Met dit speelkleed waan je je in
een echte dierentuin. Misschien als
bezoeker, maar misschien ook wel als
dierenverzorger. Met de dierentuindieren
komt het speelkleed helemaal tot leven.

Speelkleed Playcity

Art.nr. RG440 • € 29,95 ex. btw
Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Dierentuindieren

Art.nr. RG410 • € 29,95 ex. btw

10-delig

Art.nr. VB97821 • € 49,85 ex. btw

Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Speelkleed Stadsplan

ABC Matjes

Art.nr. RG430 • € 29,95 ex. btw

Art.nr. RG610 • € 74,95 ex. btw

Afmeting: 95 x 200 cm • wafelrug

Afmeting: 35 x 35 cm / 26 stuks
extra dikke kwaliteit met viltrug

Cijfer Matjes

Speelkleed Little Village

Cijfers 1 t/m 10

Art.nr. RG620 • € 29,95 ex. btw

Art.nr. RG420 • € 29,95 ex. btw

Art.nr. PT5165 • € 22,95 ex. btw

Afmeting: 35 x 35 cm / 10 stuks
extra dikke kwaliteit met viltrug

Garage

Afmeting: 95 x 200 cm

Art.nr. PT6227 • € 79,95 ex. btw
Afmeting: 50 x 33,5 x 36 cm

Metalen auto’s
Set van 12 stuks

Art.nr. LD6646 • € 59,95 ex. btw
Afmeting: 11 x 5 x 3 cm

www.denhartog.nu

Kijk voor ons complete aanbod speeltapijten op
www.denhartog.nu/webshop/speelhoeken/speeltapijten

info@denhartog.nu

