Beto levert service voor de ﬁetsen en karren. Zo kan er met een gerust hart gepeeld worden.

Vliegende Hollander
10220

Zithoogte 33 cm, stuurhoogte 66 cm, leeftijd 6+.

€ 285,00

Easy rider
10560
10550

Mini, zithoogte 23 cm, stuurhoogte 61 cm 3-4 jaar.
Maxi, zithoogte 26 cm, stuurhoogte 70 cm, 4-8 jaar.

€ 215,00
€ 235,00

€ 215,00

€ 234,50

Zijspan ﬁets
10490

Zithoogte 39 cm, stuurhoogte 61 cm, 4-7 jaar.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Taxi Maxi
€ 156,50

10710

Zithoogte 44 cm, stuurhoogte 71 cm
Lengte 122 cm, breedte 58 cm
6 jaar.

Bakfiets
of
Strijdwagen?

Zoveel keus!

€ 265,00

€ 143,95

Looptweewieler

Driewieler

10201

Mini, zithoogte 35 cm, stuurhoogte 61 cm.
2-4 jaar.

€ 156,50

10020

10240

Maxi, zithoogte 44 cm, stuurhoogte 71 cm.
4-8 jaar.

€ 172,50

10010
10030

Aanhanger
10250

Mini, zithoogte 28 cm, stuurhoogte 51 cm,
2-3 jaar.
Midi, zithoogte 35 cm, stuurhoogte 61 cm,
2-4 jaar.
Maxi, zithoogte 44 cm, stuurhoogte 71 cm,
4-7 jaar.

€ 143,95
€ 159,00

Strijdwagen

€ 199.50

10230

Strijdwagen midi, zithoogte 35 cm, stuurhoogte 61 cm, 3-6 jaar.

€ 214,50

10070

Strijdwagen maxi zithoogte 43 cm, stuurhoogte 71 cm, 5-12 jaar.

€ 229,95

€ 139,00

Aanhanger inclusief kunststof sjouwkist.

Tweewieler
10200
10210

€ 214,50

Mini, zithoogte 35 cm, stuurhoogte 61 cm,
2-6 jaar.
Maxi, zithoogte 44 cm, stuurhoogte 71 cm,
4-8 jaar.

€ 329,50

€ 157,50

Bakﬁets

€ 175,00

10330

Zithoogte 45 cm, stuurhoogte 53 cm
Lengte 120 cm, breedte 80 cm
6 jaar.

€ 157,50
€ 226,95

Evenwichtswagen
10100

Duo driewieler
€ 226,95
€ 264,50

cm

Midi, zithoogte 35 cm, stuurhoogte 61 cm, 2-4 jaar.
Maxi, zithoogte 44 cm, stuurhoogte 71 cm, 4-7 jaar.

90

10050
10060

Zithoogte 18 cm

€ 130,00

€ 269,00

Bolderkar
Driewieler maxi verhoogd stuur
10040

10080

Zithoogte 44 cm, stuurhoogte 86 cm, 4-10 jaar.

Duwwagen

Step
€ 209,50

10120
10130
10140

Lengte 111 cm, breedte 59 cm
2+ jaar.

Mini, stuurhoogte 63 cm. 2-4 jaar.
Midi, stuurhoogte 68 cm. 4-8 jaar.
Maxi, stuurhoogte 83 cm. 5-12 jaar.

€ 99,95
€ 146,50
€ 164,50

10670

Mini, lengte 89 cm, breedte 52 cm
4-12 jaar.

10160

Maxi,, lengte 115 cm, breedte 65 cm € 289,50
4-12 jaar.

€ 210,00

Trekwagen
10190

Boerenkar
10470

Stuurhoogte 45 cm,
lengte 126 cm, breedte 56 cm
4 jaar.

€ 319,50

Lengte 92 cm, breedte 52 cm
2+ jaar.

€ 207,50

€ 99,95

€ 100,00

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Minigraver
10290

€ 128,50

Zithoogte 43 cm
6 jaar.

€ 99,95

Zandzeef
Een zandzeef met een diameter van 25cm.
Past op de zandzeefemmer
Rood, art.nr. 2702355
Groen, art.nr. 2702354
Blauw, art.nr. 2702353
Geel, art.nr. 2702308

€ 129,50

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

€ 6,75

€ 7,40

Schep Midi

KDV Loopdriewieler
10350

€ 3,25

Scheppenrek met mand
10310

Opbergrek voor zandbakmaterialen.

Royale kunststof emmer.
Hoogte 16 cm, diameter 20cm.
Te combineren met de zandzeef.

€ 158,95

KDV Loopdriewieler Gladiator
10360

Schep met stevige handgreep.
Lengte 57cm. Nu in 4 felle kleuren.

Zandzeefemmer

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

€ 173,50

Rood, art.nr. 2702303
Groen, art.nr. 2702339
Blauw, art.nr. 2702338
Geel, art.nr. 2702340

Rood, art.nr. 2702307
Groen, art.nr. 2702351
Blauw, art.nr. 2702350
Geel, art.nr. 2702352

€ 17,98

Zandschepjes set à 12
Handgreep met uitsnijdingen in de vorm van de vingers,
3 kleuren.
Afmeting: 23 cm.
art.nr. MX3191

KDV duo loopdriewieler
10370

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

€ 11,50

KDV driewieler Gladiator
10400

€ 23,50

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

Reuzeset zandvormen set à 48
Uitgebreide set met 16 verschillende zandvormen in felle kleuren
art.nr. PL3218

Zandvormen kasteel
Set van 4 verschillende zandvormen en 2 schepjes
om een kasteel in zand op te bouwen.
art.nr. PK4951

€ 189,00
€ 140,00

KDV driewieler
10390

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

Zandklauwen
Kinderen zullen met veel plezier leuke patronen en structuren
in het zand tekenen met deze 'klauwen'.
8 grijpers in 4 ontwerpen.
art.nr. TF9027

€ 33,95

€ 173,95

Bestel nu
(voor 30 april 2021)
voor levering in
juni, juli of augustus
en ontvang 5% extra korting
op een bestelling
boven de €500.

€ 56,50

Zand gereedschap
Gevarieerde zandset met emmertjes, schepjes en vormen.
Aangevuld met een mooie zandmolen en vrachtwagens.
38-delig.
art.nr. EK6532

KDV duo driewieler
10410

Zithoogte 23 cm, stuurhoogte 43 cm,
1-3 jaar.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

VILLA
Artikelnummer: 99300

PIPO DE CLOWN WAGEN

Wie komt er mee buiten spelen?

Artikelnummer: 99970

Super mooie Villa van keteldruk geïmpregneerd dennenhout.
De wanddikte van muren en dak is ca. 22mm.

Super mooie Pipo de Clown wagen
gemaakt van keteldruk geïmpregneerd dennenhout.
Sapperdeap, oude tijden komen weer boven.

Formaat l/b/h: ca. 170 x 120 x 155cm
Veranda l/b/h: ca. 100 x 170cm
Inclusief montagehandleiding
Makkelijke montage door de elementconstructie
Geschikt voor kinderen tot ca. 6 jaar.

€ 1125,00

Ramen met plexiglas,
inclusief zitbank, trap en 4 wielen.
Makkelijke montage
door de elementconstructie.
(wordt geleverd zonder de bloembak)
Formaat l/b/h: ca. 210 x 170 x 187cm
Hoogte vloer: ca. 40/45cm

€ 269,50

€ 1575,00

WATERBAAN 12-DELIG
Artikelnummer: 160252
Een waterbaan buiten, een knikkerbaan binnen.

Inclusief montagehandleiding

Ophangbeugel Bikez Racer/Snake

Levertijd 6-10 weken

Artikelnummer: 40087
Ophangbeugel om aan de muur te monteren.
Ruimtebesparend voor uw rijdend materiaal.
Geschikt voor 3 Bikez Racers of Snakes
Kleur: zwart.
Garantie: 5 jaar op het frame, 10 jaar op doorroesten.

TÜV-gekeurd,
volgens de norm voor speeltoestellen
(NEN-EN-1176)

Met twee Y-vormige banen kan er een splitsing worden gemaakt.
Voor de aanleg van de helling is de creativiteit van de kinderen nodig
om bestaande stenen, bouwblokken etc. te gebruiken:
zodat later bootjes naar beneden varen, kastanjes naar beneden rollen of knikkers
naar het einde van de baan rollen.
Inhoud: 12 houten water-/ballenbanen (bootjes en waterbakken niet inbegrepen).
Materiaal: massief grenen hout, ongeverfd
Afm.: 6x 80 cm, 4x 40 cm, 2x Y-vorm 80 x 39,5 x 6 cm

€ 169,95
€ 62,50

PIRATENSCHIP
Artikelnummer: 99250
Inclusief vlaggenmast, piratenvlag
telescoop, stuurwiel en ladder.
Formaat l/b/h/: ca. 350 x 120 x 200cm
(hoogte inclusief vlaggenmast ca 250cm)
Hoogte platform: 100cm
Leeftijd: 3-6/7 jaar.

€ 177,50
40075 Olifu Bikez Racer (4-6 JAAR)
Leeftijd
4-6 jaar
Hoogte
35 cm
Zithoogte
10 cm
€ 186,50
40080
Olifu Bikez Racer (6-10 JAAR)
Breedte
45,5 cm
Leeftijd
6-10
jaar
Lengte
68 cm
Hoogte
35 cm
Gewicht
6,5 kg
Zithoogte
10 cm
40081
Olifu Bikez Racer (>10 JAAR)
Breedte
45,5 cm
Leeftijd
>10 jaar
Lengte
81 cm
Hoogte
35 cm
Gewicht
6,9 kg
Zithoogte
10 cm
Breedte
45,5 cm
Lengte
97 cm
Gewicht
7,6 kg

€ 1889,50

Thomas (6 jaar):
"Je kan er gave bochten mee maken".
De Bikez Racers zijn geen gewone trapskelters.
Je komt vooruit door je voeten
afwisselend heen en weer te bewegen.
Zo maak je snelheid.
Je handen gebruik je ook om te sturen.
Het vraagt een en ander van je motoriek
en van de oog-hand-coördinatie
en dat is een extra uitdaging.
De Bikez Racers zijn echt geweldig.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW

Sprintouwen gekleurd
€ 18,50

Plastic springtouwen.
afmeting 210 cm lang.
art.nr. GF1938

€ 16,75
€ 9,70

Diabolo

Voetspringbal

Rubberen diabolo's met sterke metalen verbindingen.
Geleverd kleur volgens beschikbare stock.
AfmetingØ 10,5 cm, 12 cm breed. Stokken 32,5 cm lang.
art.nr. GP1079

Met de ring rond de enkel wordt de bal rond geslingerd
waarbij telkens over het touw gesprongen moet worden.
Set van 6 stuks.
art.nr. GF2516

€ 9,95

Parachute
Afmeting: 3,5 meter (voor 6 kinderen)
art.nr. HL3694 € 32,95
Afmeting: 6,5 meter (voor 15 kinderen)
art.nr. HK3693 € 73,50

Loopklossen basic
3 paar loopklossen, geassorteerde kleuren.
AfmetingHoogte van een klos: 12 cm, diameter 13,5 cm.
art.nr. GE3093

€ 32,95

€ 46,50

Reuzentol
Gemaakt van onverwoestbaar plastic,
dus geschikt voor binnen en buiten.
Door de unieke vorm zeer veilig voor kinderen.
Afmeting: ø 80 cm, hoogte: 44 cm.
art. nr. KX3157

Rivierstenen basis set à 6
Plastic elementen waarop de kinderen kunnen lopen,
springen, rennen enz. Met rubberen antislipnoppen.
Afmeting: l/b/h: 24.5x24.5x24 cm.
art.nr. GY3107

€ 49,50

€ 97,50

Rivierstenen uitbreidingset set à 5
Het moeilijkere vervolg op de rivierstenen.
Zijn voorzien van een antislip laag en zo vervaardigd dat ze niet kunnen kantelen.
Samenstelling: 5 stenen in 3 hoogtes en 5 verschillende kleuren.
art.nr. AJ5330

Speelvat
Leuke speelton.
Kinderen kunnen er zich in verstoppen,
rollen, stapelen.
Afmeting: b/h: 60x80 cm
art.nr. KF8347

€ 78,50

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW
D o o r o n m a c h t v a n e v e n t u e l e d r u k f o u t e n k u n n e n e r g e e n r e c h t e n o n t l e e n d w o r d e n a a n d e g e t o o n d e p r i j z e n i n d e z e f o l d e r.

