SAMEN SPELEN

SPEELKEUKEN
-

De speelkeuken bestaat uit 4 units: een kastje met spoelbak en kraan, een fornuis met lepelrek, een
wasmachine met draaibare trommel en een opbergkastje met uittrekbare strijkplank.

-

De units zijn aan de achterzijde afgewerkt en kunnen ook losstaand in de ruimte worden geplaatst.

-

De units kunnen in combinaties van 2, 3 of 4 op een rij worden geplaatst. Met 4 units kan een
losstaande carréopstelling worden gemaakt.

-

Als optie kunnen de units worden voorzien van zwenkwielen.

Materiaal::

berken multiplex van 18 mm dik, aan beide zijden voorzien van laminaat.

Afmetingen:

breedte x diepte x hoogte: 42 x 40 x 55 cm
hoogte incl. achterbord 75 cm (de hoogte kan naar wens worden aangepast).

POPPENHUIS
-

Het poppenhuis bestaat uit twee scharnierende helften met een totale breedte van
104 cm in geopende stand zodat er ruimte genoeg is voor een viertal kinderen om er
samen mee te spelen.

-

Het poppenhuis heeft kleine geremde zwenkwielen en kan dus gemakkelijk verplaatst worden.

-

Gesloten vormt het een echt huis met een dak.

Materiaal:

berken multiplex van 18 mm dik, afgewerkt met een polyurethaan laklaag.

Afmetingen:

geopend:

lengte x breedte x hoogte

104 x 31 x 80 cm

gesloten:

lengte x breedte x hoogte

52 x 62 x 80 cm

SS1

SAMEN SPELEN

HIJSKRAANAUTO
Spring heeft een speelobject ontworpen in de vorm van een hijsauto. De kinderen zullen dit speelgoed
vast associëren met de hijsauto van Pluk van de Petteflet.
De hijsauto biedt genoeg plaats voor 4 of meer kinderen en is voorzien van een aantal leuke opties:
-

Een hijskraan waarmee je echt kunt hijsen. Aan de grote kindveilige haak kunnen allerlei spullen
naar boven gehesen worden.

-

Twee draaibare stuurwielen en diverse knoppen, verstelbare achteruitkijkspiegel.

-

Bergruimte onder de motorkap aan de voorzijde.

-

Twee spiegeltjes als koplampen en twee rode reflectoren aan de achterzijde maken alles nog
echter.

-

De auto is ook leverbaar zonder hijskraan. Daarvoor in de plaats komt dan aan de achterzijde een
extra bankje.

Materiaal:

berken multiplex van 18 mm dik, aan beide zijden voorzien van laminaat.

Afmetingen

lengte x breedte x hoogte

135 x 72 x 72 cm

GARAGE
-

De garage heeft vier etages en is aan drie zijden voorzien van op- en afritten.

-

Er kunnen zeker vier kinderen tegelijk aan spelen.

Materiaal:

berken multiplex van 12 mm dik, afgewerkt met een polyurethaan laklaag.

Afmetingen:

lengte x breedte x hoogte

80 x 90 x 60cm
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