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Beste Klant,

Welkom bij Van Dijk Toys. 

Van Dijk Toys is een begrip in de wereld van duurzaam houten speelgoed en 
meubelen. Werkend vanuit een ideëel oogpunt is Van Dijk Toys al meer dan 30 jaar 
“de” leverancier van eerlijk en duurzaam speelgoed en meubelen.

Met onze eigen en verantwoorde productie binnen Europa heeft u een kwalitatief 
hoogwaardig product in handen. Goed voor generaties lang speelplezier. 
Ook produceren we materialen voor scholen, kinderopvang en instellingen, waarbij 
onze hoge kwaliteit voorop staat.

Spelen met houten speelgoed draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij 
van Van Dijk Toys vinden dit heel belangrijk. Daarom produceren en verkopen 
wij speelgoed wat de motoriek traint, de hand oog coördinatie bevordert, en het 
ruimtelijk inzicht vergroot.

Wij onderscheiden ons van andere leveranciers doordat we een eigen fabriek 
hebben binnen Europa met Nederlandse leiding. Dit waarborgt onze kwaliteit, en 
geeft ons de vrijheid om klant gericht te produceren. Bovendien produceren we met 
respect voor natuur en milieu.

We wensen u veel plezier met het doornemen van onze catalogus en staan altijd 
open voor vragen.

Ons team helpt u graag.

Van Dijk Toys in het kort

• Kwalitatief hoogwaardige producten
• Veiligheid: getest volgens strenge EU normen
• Hoge kwaliteit Europees Beuken en Berkenhout
• Duurzame en verantwoorde productie
• Werkend vanuit een ideëel oogpunt
• Eigen Europees fabricaat

Meer weten?
Ga naar www.vandijktoys.nl voor meer informatie
of mail naar info@vandijktoys.nl
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VAN DIJK TOYS

“Een begrip in de wereld van houten speelgoed.”

Massief beuken, zitting berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Zithoogte: 25 cm

140

144

146

145

143

Berken 
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Zithoogte: 26 cm

180

183

182

181

184

Beuken Aanhanger

Aanhanger wordt geleverd 
met trekhaak die op de 
loopfiets (140 serie) kan 
worden bevestigd.

Massief beuken
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

147

156

155

148

149

Beuken Loopfiets

Hoogwaardige kwaliteit 
loopfiets van Europees 
beukenhout. 

Berken Loopfiets

Hoogwaardige kwaliteit 
loopfiets van Europees 
berkenhout.

Berken Aanhanger

Aanhanger wordt geleverd 
met trekhaak die op de 
loopfiets (180 serie) kan 
worden bevestigd.

Berken
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

189

192

191

190

193

185

194
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Bakfiets

Met onze bakfietsen trainen 
kinderen hun evenwicht.

Deze bakfietsen hebben 
geruisloze wielen, waardoor 
ze minimaal geluid maken op 
harde ondergronden.
In de bak kunnen blokken, 
knuffels of ander speelgoed 
vervoerd worden.

Buggy

Stevige poppenbuggy 
gemaakt van berkenmultiplex 
uit een geheel. Deze buggy 
wordt plano geleverd.

Wandelen met je pop 
of buggy wordt extra 
aantrekkelijk.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Zithoogte: 25 cm

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
L x B x H: 59 x 70 x 70

200

M2006

6090

203

204

201

6091

202

6092

205
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160

Berken multiplex met beukenhouten details
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 50 x 31 x 48 cm
Handgreephoogte: 59 cm

Berken multiplex 
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 57 x 27 x 49 cm
Handgreephoogte: 60 cm

Poppenwagen

Deze poppenwagen heeft 
een beweegbare kap. De 
poppenwagen is geschikt voor 
kindjes die al kunnen lopen.

Er zijn dekjes los verkrijgbaar 
in dezelfde kleuren als de 
poppenwagen.

Poppenwagen

Deze poppenwagen 
heeft een vaste kap. De 
poppenwagen is geschikt 
voor kindjes die al kunnen 
lopen. 

Er zijn dekjes los 
verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de poppenwagen. 

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 57 x 27 x 49 cm
Handgreephoogte: 60 cm

174

171

170

173

172

Poppenwagen Vintage

Deze klassieke 
poppenwagen uit 
grootmoeders tijd, is 
een geliefd speelgoed 
bij veel poppenmoeders. 
Door de hoogte is deze 
poppenwagen geschikt 
voor kinderen die al kunnen 
lopen.

167, open hart

1730

1777

1731

161

164

165

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Afmetingen: LxBxH 56 x 28 x 48 cm
Handgreephoogte: 52 cm

Poppenwagen Combi

Samen met je liefste pop of 
beer, zet je hiermee je eerste 
stapjes. Als je wat groter bent 
kun je de handgreep schuin 
zetten van deze prachtige 
poppen- loopwagen. 

Bijpassende dekjes in 
verschillende kleuren, zijn los 
verkrijgbaar.

6000

6002

6001

177
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Katoen
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden
Afmetingen: LxBxH 96 x 32 x 1 cm
Geschikt voor combi- en poppenwagens

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden
Afmetingen: LxBxH 93 x 32 x 1 cm
Geschikt voor combi- en poppenwagens

Dekje geruit

Deze dekjes zijn geschikt voor de 
poppen- en combiwagens. Al 
onze dekjes zijn van hoogwaardig 
dubbelgeweven katoen.

Het crêmekleurige dekje heeft een 
ingeweven kroontje. Het dekje 
heeft bovenaan een stiknaad 
waardoor een hoofdkussen 
ontstaat.

Poppenwagen gestipt

Met deze poppenwagen steel 
je de show. Vervoer hierin je 
allerliefste knuffel of pop. Hij wordt 
ongemonteerd geleverd, met een 
duidelijke montage handleiding 
en het gereedschap om hem in 
elkaar te zetten.
Bijpassende dekbedjes zijn 
verkrijgbaar in rood met witte 
stippen en roze met witte stippen.

601, geruit

6080P, rood met witte stippen

607, gestipt603, geruit

6081P, wit met roze stippen

604, geruit

6082P

602, geruit

600, geruit

608, gestipt

605, effen

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Afmetingen: LxB 40 x 30 cm
Handgreephoogte: 50 cm

Blokken-Loopwagen

Hier kunnen peuters achter 
leren lopen. Handgreep is 
verstelbaar.

6040

6043

6044

6041

6042

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Afmetingen: LxB 55 x 30 cm
Handgreephoogte: 50 cm

Stoere Blokkenwagen

Met deze stoere 
blokkenwagen doe je heel 
vertrouwd je eerste stapjes.

6020

6021

6022
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 77 x 40 x 62 cm

Combi Keuken

Kleuters

De Combi keuken heeft een 
fornuis met 4 kookplaten 
en een oven. Wanneer de 
kookspullen afgewassen 
zijn in het wasbakje met 
kraan, dan kan het allemaal 
opgeborgen worden in het 
extra afsluitbare vakje onder 
de oven.

M5044

Al onze keuken-opstellingen en kubus-meubelen kunnen met witte details geleverd worden.
Alle scharnieren zijn voorzien van een soft-closing systeem.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 80 x 40 x 110 cm

Keukenblok

Kleuters

Keukenblok Kleuters is 
voorzien van een 4 pits 
kookplaat met aan de 
voorkant de bijbehorende 
knoppen, een oven met naar 
links draaiende deur met 
zelfremmende scharnieren, 
een wasbakje met 
aanrechtkastje.

526

526W

526NW

5030NW

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 77 x 40 x 110 cm

Keukenblok XL

Kleuters

Keukenblok Kleuters XL 
is voorzien van een 5 pits 
kookplaat met bovenop de 
bijbehorende knoppen, een 
oven met naar links draaiende 
deur, een wasbakje met 
aanrechtkastje.

5030

5030W
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 40 x 61 cm

Fornuis

Kleuters

Dit fornuis heeft 4 kookplaten 
en een oven met een deur met 
zelfremmende scharnieren, 
welke van rechts naar links 
open gaat. Dit fornuis past in 
een keukenopstelling met de 
koelkast 550, de wasmachine 
740, de vaatwasser 745, en het 
aanrechtblok 524.

510

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 35 x 35 x 21 cm

Kooktoestel

Compacte kookplaat voor 
op tafel met 4 kookplaten en 
bijbehorende knoppen.

520

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxB 40 x 60 cm

Lepelrek

Dit lepelrek bevat een plankje 
voor de lepels en een rekje 
om de pannenlappen of 
theedoeken aan op te 
hangen.

Dit lepelrek is te combineren 
met fornuis voor kleuters (510). 
Bevestigingsmateriaal wordt 
meegeleverd.

511

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 30 x 25 cm

Magnetron

Deze magnetron heeft een 
draaiende schijf, een draaiknop 
en twee drukkopjes. Zo wordt 
opwarmen wel heel makkelijk..

560
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Aanrecht

Kleuters

Aanrechtblok voor kleuters 
voorzien van een metalen 
wasbakje en een kraan welke 
koud en warm gezet kan 
worden. 

Verder is dit keukenblok voorzien 
van 2 ruime keukenkastjes met 
in het midden een plankje. 
De deurtjes zijn voorzien 
van stevige, zelfremmende 
keukenkast scharnieren.  

Dit aanrecht past in een 
keukenopstelling met de 
koelkast 550, de wasmachine 
740, de vaatwasser 745, en het 
fornuis 510.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 77 x 40 x 61 cm

524
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 40 x 61 cm

Vaatwasser

Kleuters

Deze vaatwasser is 
voorzien van een deur met 
stevige, zelfremmende 
keukenscharnieren en heeft een 
zeepbakje met vaatwastablet. 
Heeft een bestekbakje welke 
uitneembaar is en een borden 
en kopjes rek.

745

745W

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 40 x 61 cm

Koelkast 

Kleuters

Deze 3-sterren koelkast bestaat 
uit een vriesvak met deurtje en 
flessenrek.

Voorzien van zelfremmende 
scharnieren.

550

550W

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 40 x 61 cm

Wasmachine 

Keuters

Deze wasmachine heeft een 
draaiende trommel en een 
zeepbakje waarin het wasmiddel 
gedaan kan worden. Zo kan het 
wassen wel heel nauwkeurig 
nagespeeld worden.

Voorzien van zelfremmende 
scharnieren.

740

740W
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Aanrecht

Peuters

Complete keuken in één 
meubel. Dit keukenblok is voorzien 
van een 4 pits    kookplaat met 
daaronder een kastje met plank 
en een wasbakje met kraan, 
welke op koud en warm kan. 

Voorzien van zelfremmende 
scharnieren.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 70 x 37,5 x 92 cm

522

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 69 x 36 x 51 cm

Keukenblok 

Peuters

Combi keuken peuter heeft 
een fornuis met 4 kookplaten, 
een oven en wanneer de 
kookspullen afgewassen zijn in 
het wasbakje met kraan, dan 
kan het allemaal opgeborgen 
worden in het extra afsluitbare 
vakje onder de oven.

5050

5052
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 55 x 34 x 25 cm
Geschikt voor kinderdagverblijven

Garage

Met lift

Garage met 2 oprijbanen, een 
eenvoudig bedienbare lift welk 
met een touwtje en een klosje 
op 2 verschillende verdiepingen 
gezet kan worden. Op allebei 
de verdiepingen bevinden zich 
nokjes aan het einde van het 
parkeerdek, zodat de auto’s er 
niet af kunnen rijden.

290

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 40 x 40 x 21,5 cm

Garage

Met helikopterdek

Garage met oprijbaan naar 
het parkeerdek en een 
oprijlaan naar het helikopter 
dek. Deze garage is geschikt 
voor kinderen onder de 3 jaar. 
Deze garage heeft bovendien 
2 ruime parkeergarages.

2923

2923B

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 75 x 45 x 25 cm
Geschikt voor kinderdagverblijven

Garage

Met lift

Solide garage met veel 
speelmogelijkheden, een 
parkeerdek met vakken, 
een liftinstallatie, een ruime 
kanteldeur, twee benzine 
stations met benzine slangetjes 
welke losgehaald kunnen 
worden, waarmee het tanken 
nagebootst kan worden. 

285

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 24 maanden
Afmetingen: LxBxH 75 x 50 x 40 cm
Geschikt voor kinderdagverblijven

Garage

Met roldeur

Unieke garage met veel   
speelmogelijkheden, 3 
verdiepingen, een parkeerdek 
met parkeervakken, een 
ruime kanteldeur en twee 
benzinepompen. Deze 
garage heeft een roldeur, 
een shop en op de drie 
verdiepingen een oprijbaan. 

295
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Schommelbed

Schommelbed uit grootmoeders 
tijd. Met dit schommelbed 
kunnen de kinderen hun pop of 
beer in slaap wiegen door deze 
heen en weer te bewegen.

Aan te vullen met een stok met 
een gordijn (627 en 628) en 
bedbekleding (630401).

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 77 x 40 x 61 cm

660, schommelbed 45 cm

680, schommelbed 57 cm

627, stok voor gordijn

628, gordijn voor schommelbed

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 60 x 32 x 30 cm

Katoen
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH: 60 x 20 x 3 cm

652

655, geruit

630401, geruit

Poppenledikant Roze

Ruim stevig poppenbed 
geschikt voor poppen of beren 
van 55 cm. In combinatie met 
bedbekleding 655 roze/wit 
geruit een prachtig bed.

Past bij de poppenkledingkast 
609.

Bedbekleding 

Deze bedbekleding bestaat uit 
een matrasje, kussen en een 
dekbedje. 

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 60 x 32 x 30 cm

1626

Poppenledikant Wit

Ruim stevig poppenbed 
geschikt voor poppen of beren 
van 55 cm. In combinatie met  
bedbekleding 630401 rood/wit 
geruit een prachtig bed.

Past bij de poppenkledingkast 
1616.
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden

610

Kledinghangers

Kledinghangers geschikt voor de 
poppenkledingkast 1616 en 609. 
Gemaakt uit 1 stuk. 

Verpakt per 10 stuks.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 44,5 x 21 x 60 cm

609
Poppenkledingkast Roze

Deze poppenkledingkast heeft 
rechts een hanggedeelte en links 
een leggedeelte met 2 planken. 
De deursluiting is voorzien van 
een magneetsluiting, waardoor 
deze goed afsluit. Past bij het 
Poppenledikant 652.
Bijpassende kledinghangers 
(610).

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 44,5 x 21 x 60 cm

1616
Poppenkledingkast Wit

Deze poppenkledingkast heeft 
rechts een hanggedeelte en links 
een leggedeelte met 2 planken. 
De deursluiting is voorzien van 
een magneetsluiting, waardoor 
deze goed afsluit. Past bij het 
Poppenledikant 1626.
Bijpassende kledinghangers 
(610).

Massief beukenhout
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden
Afmetingen: LxBxH 64 x 34 x 30 cm

Poppenledikant

Beuken

Dit ruime poppenbed is 
geschikt voor poppen van 
60 cm. In combinatie met 
bedbekleding 655 of 630401 
een prachtig bed.

654
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Pakhuis

Pakhuis heeft 6 dubbele 
luikjes welke allemaal open 
en dicht kunnen. Bovendien is 
dit pakhuis voorzien van een 
hijsmechanisme, waarmee 
op elke verdieping pakjes 
gelost kunnen worden. Dit 
multifunctionele pakhuis is ook 
te gebruiken als poppenhuis, 
en goed te combineren met 
bijvoorbeeld Playmobil. Aan 
de achterzijde bevinden zich 2 
planken. Dit pakhuis is voorzien 
van een grote bodemplaat 
waardoor kantelen voorkomen 
wordt.

Erwtenzakje (212) inbegrepen.

Berken multiplex
Afmetingen: LxBxH 77 x 40 x 61 cm
Advies leeftijd: 30 maanden

1900

1901

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden
Afmetingen: LxBxH 59 x 39 x 64 cm

Poppencommode

Deze poppencommode is 
gemaakt van blank gelakt 
berken multiplex met 
opstaande rand. Voorzien 
van een kast en 2 lades. 
Bladhoogte 59 cm.

Voorzien van zelfremmende 
scharnieren.

690

Berken multiplex
Adviesleeftijd: n.v.t.
Afmetingen: LxBxH 96 x 32 x 100 cm

Boekenrek

Boekenrek heeft 3 vakken 
voor boeken en 2 schappen 
waarin boeken rechtop 
gepresenteerd kunnen 
worden.

354
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden
Afmetingen: LxBxH 85 x 26 x 59 cm

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden
Afmetingen: LxBxH 75 x 40 x 110 cm

Winkel - Basis

Deze winkel/poppenkast 
combinatie is met 5 
onderdelen eenvoudig in en uit 
elkaar te halen. In de voorkant 
zijn kratjes te plaatsen, 
waardoor het koopwaar goed 
zichtbaar is voor de klant. Op 
de ruime toonbank kunnen 
naast de kassa nog meer 
benodigheden geplaatst 
worden.

321

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden
Afmetingen: LxBxH 75 x 25 x 100 cm

Winkel - Display

Met dit display hebben 
kinderen de mogelijkheid om 
in de winkel te gaan staan. Een 
plank zorgt voor verbinding 
van winkel en display.

328

Poppenkast Groot

Bestaande uit 5 planken welke 
eenvoudig in-en uit elkaar 
geschoven kunnen worden. De 
gordijnen worden over een stok 
geschoven.

Deze poppenkast kan plat 
opgeborgen worden. De toonbank 
is ook prima als winkel te gebruiken.

320
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Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Afmetingen: LxBxH 32 x 32 x 32 cm

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
Afmetingen: LxBxH 35 x 35 x 35 cm

Kubusstoel

Met gekleurde zitting

Deze kubusstoel heeft een 
zithoogte van 14,5 en 18,5 cm. 
Wanneer deze kubusstoel 
omgedraaid wordt kan de 
rugleuning als krukje gebruikt 
worden. 

Kubusstoel

Met gekleurde zitting

Deze kubusstoel heeft een 
zithoogte van 14 en 19 cm. 
Wanneer deze kubusstoel 
omgedraaid wordt kan de 
rugleuning als krukje gebruikt 
worden. 

1420

420R 420Y

1421

420LB

1422

420RS

1425

420L

420W

1427

Sjouwkist

En deksels

Stevige kist voor het 
opbergen van allerlei 
artikelen. Door de 
handgrepen aan zijkant 
kan deze kist makkelijk 
worden verplaatst.

330, sjouwkist klein 
LxBxH 35 x 25 x 20 cm

331, bijpassende deksel voor 330

335, sjouwksit groot
LxBxH 50 x 35 x 24,5

338, sjouwkist als 335 
met 4 zwenkwieltjes

336, bijpassende deksel 
voor 335 en 338

Al onze keuken-opstellingen en kubus-meubelen kunnen met witte details geleverd worden.

Berken multiplex
Adviesleeftijd: n.v.t.

339, sjouwkist groot
LxBxH 60 x 40 x 40 cm
Inclusief deksel en 4 zwenkwieltjes
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Kubusmeubilair

Kleuters 410, kubustafel met 4 poten
LxBxH 75 x 75 x 40 cm

415, kubustafel/bank
LxBxH 75 x 75 x 40

420, kubusstoel, zithoogte 14 + 19 cm
LxBxH 35 x 35 x 35 cm

431, kubusbank, zithoogte 14 + 19 cm
BxH 35 x 70 cm

430, opbergbank zithoogte 22 cm
BxH 70 x 35

430, opbergbank zithoogte 22 cm
BxH 70 x 29

435, kubustafel/bank
LxBxH 64 x 64 x 35 cm

437, kubusstoel 
zithoogte 10,5 + 16,5cm
LxBxH 29 x 29 x 29 cm

438, kubusbank 
zithoogte 10,5 + 16,5 cm
LxBxH 58 x 29 x 29 cm

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Kubusmeubilair

Peuters

Kubusmeubilair

Kleuters

Deze kubustafel/bank kan 
gebruikt worden als tafel, 
en rechtop als bank. Wil je 
de meubels opbergen, dan 
kun je de kubusstoelen en/of 
bank in de tafel kwijt.

415, kubustafel/opbergbank

Berken multiplex
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden
LxBxH: 75 x 75 x 40



19

Ronde tafel 

Met losse opbergbak

Deze ronde tafel heeft 
rondom een vaste bank 
waaraan 6 tot 8 kinderen 
kunnen zitten. Kinderen tot 
12 jaar kunnen hier makkelijk 
aan zitten. Ook heeft deze 
tafel een ronde opbergbak 
waarin bouwblokken, of 
ander speelgoed makkelijk 
opgeborgen kan worden. De 
ronde bak is uitneembaar.

Berken multiplex
Hoogte: 51,5 cm
Zithoogte: 31,5 cm
Diameter bank: 130 cm 
Diameter tafelblad: 90 cm
Adviesleeftijd: 2 tot 12 jaar

495

Berken multiplex
Hoogte: 54 cm, diameter: 75 cm
Zithoogte (462): 35 cm
Adviesleeftijd: vanaf 18 maanden

Ronde tafel Apollo

Kleuters

Ronde tafel Apollo. 
Aan deze tafel kunnen 4 
kinderen tegelijk spelen. 
Bijbehorende stoelen 
met rugleuning (462) los 
verkrijgbaar.

497

Berken multiplex
Hoogte: 40 cm, diameter: 60 cm
Zithoogte (460): 26 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Ronde tafel Apollo

Peuters

Ronde tafel Apollo. 
Aan deze tafel kunnen 4 
kinderen tegelijk spelen. 
Bijbehorende stoelen 
met rugleuning (460) los 
verkrijgbaar.

499
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Ronde tafel Apollo HPL wit

Peuters

Ronde tafel Apollo. 
Aan deze tafel kunnen 4 kinderen 
tegelijk spelen. Bijbehorende 
stoelen met rugleuning (460WH) los 
verkrijgbaar. Berken multiplex met aan beide zijden 

gelamineerd met wit HPL.
Hoogte: 60 cm, diameter: 40 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

499WH

Berken multiplex met aan beide zijden 
gelamineerd met wit HPL.
Zithoogte: 26 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

STOEL Apollo HPL wit 

Peuters

Stoel bijpassend bij tafel Apollo 
HPL wit (499WH).

460WH
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Berken/beukenhout
Afmetingen: LxBxH 90 x 60 x 48 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Tafel 

Met lade

Solide beukenhouten tafel met 
lade. Er passen 2 stoelen met 
gebogen leuning naast elkaar 
onder deze tafel.

498

Berken/beukenhout
Afmetingen: LxBxH 90 x 60 x 48 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Tafel 

Zonder lade

Solide beukenhouten tafel 
zonder lade. Er passen 2 
stoelen met gebogen leuning 
naast elkaar onder deze tafel.

598

Berken multiplex/beukenhout
Zithoogte: 28 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Stoel 

Gebogen leuning

Deze stoel heeft beuken 
houten poten en spijlen en de 
de rugleuning en de zitting 
zijn van berkenmultiplex.
Passend onder 498, 499 en 
598 tafel.

1491

1490

1493

1492

1495

1494

1496
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Schommelboot

Deze schommelboot is 
een multifunctioneel stuk 
speelgoed. Hierin kun je 
liggend lekkere wiegen en 
snoezelen. 
Rechtopstaand is het te 
gebruiken als toonbank, 
waarmee alles wat een 
toonbank heeft na gespeeld 
kan worden; winkel, kapsalon, 
eettentje of receptie. Hiermee 
wordt de fantasie van de 
kinderen enorm geprikkeld.

Indien de schommelboot op 
z’n kop gezet wordt kun je het 
als tunnel, hut, glijbaantje of 
klimbrug gebruiken.

Berken multiplex
Afmetingen LxBxH 130 x 55 x 55 cm
Adviesleeftijd n.v.t.

757N

Berken multiplex
Afmetingen: LxBxH 30 x 40 x 45 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Stuurkolom

Deze stuurkolom bevat 6 
versnellingen, een stuur, twee 
knoppen voor verlichting en een 
sleutel schakelaar.
Verder kun je gas geven en 
de koppeling gebruiken met 
de voetpendalen op de vloer 
van de stuurkolom. Zet er een 
kubusstoel (420) voor dan heb je 
de ideale zithoogte.

444
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Boerderij Groot

Met scharnieren dak

Deze ruime boerderij heeft 4 
stallen waar meerdere dieren 
tegelijk in passen. De vloer 
is neerklapbaar waardoor je 
gemakkelijk naar binnen kunt. 

Via de trap kun je naar zolder 
om de hooibalen op te bergen. 
De zolder is voorzien van 2 
ramen en een balkluik. 

Verder is het dak scharnierend 
waardoor het ook gemakkelijk 
is om ook van bovenaf met 
deze boerderij te spelen. 
Hierdoor kunnen er meerdere 
kinderen tegelijk met deze 
boerderij spelen.

Boerderij Groot

Geschikt onder 3 jaar

Deze ruime boerderij heeft 4 
stallen waar meerdere dieren 
tegelijk in passen. De vloer 
is neerklapbaar waardoor je 
gemakkelijk naar binnen kunt. 
Via de trap kun je naar zolder 
om de hooibalen op te bergen. 
De zolder is voorzien van 2 
ramen en een balkluik. 

Berken multiplex
Afmetingen LxBxH 75 x 30 x 45 cm
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden

Berken multiplex
Afmetingen LxBxH 75 x 30 x 45 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

750

7503

7503W

Boerderij

Deze boerderij heeft 2 
ramen in de gevel. Het heeft 
een ruime opening aan de 
voorkant en 2 scharnierende 
staldeuren.

Berken multiplex
Afmetingen LxBxH 52 x 27 x 30 cm
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden

760

770
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Beukenhout
Afmetingen: 21 cm
Adviesleeftijd: vanaf 12 maanden

Schijven piramide

Stapel piramide met 9 
schijven en een afsluitende 
top. Hiermee wordt de 
motoriek getraind, kunnen 
verschillende kleuren geleerd 
worden en de hand oog 
coördinatie getraind.

D103

Kunststof
Afmetingen: LxB 18 x 18 cm
Adviesleeftijd: vanaf 36 maanden

Snijplank met noppen

Het noppenbord is ideaal 
voor éénhandig gebruik. 
Kunststof snijplank met 8 
noppen aan de bovenzijde 
en 4 rubberen anti-slipdopjes 
aan de onderzijde. Ideaal 
om ervoor te zorgen dat 
uw boterham niet wegglijd. 
Snijplank is vaatwasmachine 
bestendig.

404010
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Berken multiplex
Adviesleeftijd n.v.t. 

304020, 50 cm

304024, 35 cm

304021, 25 cm

304023, dubbel, 50 cm

Kaarthouders

Kaartenbogen zijn 
uitermate geschikt om als 
decoratie te gebruiken 
om ansichtkaarten in 
te presenteren. Ook 
handig bij het spelen van 
kaartspellen zodat je je 
handen vrij hebt.
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Join clips

Creëer je eigen wereld met 
Join Clips. Verbind je favoriete 
houten plankjes en speel!

De slim gevormde 
verbindingselementen maken 
het mogelijk de houten 
plankjes in vrijwel elke hoek 
met elkaar te verbinden. 
Combineer met je favoriete 
houten plankjes en ervaar 
de enorme uitbreiding van 
mogelijkheden. 

De set bestaat uit 400 Join 
Clips in 15 verschillende 
uitvoeringen, en 80 rond 
afgewerkte houten plankjes.

Bouw vliegtuigen, dieren, 
boten, popjes.

Join clips

De set bestaat uit 56 Join 
Clips in 15 verschillende 
uitvoeringen, en 10 rond 
afgewerkte houten plankjes.

Hout, kunststof

Hout, kunststof

JC40080

JC5610

Join clips
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WIZZWIZZ

WizzWizz is duurzaam houten 
speelgoed voor kinderen 
van 2 tot 8 jaar. Kinderen 
kunnen met WizzWizz op een 
eenvoudige manier iets moois 
maken: van auto’s, vliegtuigen 
en wagentjes tot poppetjes 
dieren en monsters. 

Naast dat het gewoon 
ontzettend leuk is om te doen 
(u zult merken dat u zelf ook 
ongemerkt begint te bouwen) 
draagt dit speelgoed bij 
aan de ontwikkeling van de 
motoriek en vaardigheden 
van kinderen.

WizzWizz geeft een 
levenslange garantie op de 
producten.

constructie koffer

Dit is het meest uitgebreide 
product, de WizzWizz 
constructie koffer. Deze koffer 
van hout bevat alles wat 
nodig is voor kinderen om 
hun fantasieën de vrije loop te 
laten. Het houten speelgoed 
van WizzWizz bestaat uit 5 
basisonderdelen.

De koffer wordt geleverd met 
een aantal voorbeeldkaarten 
waarmee de kinderen 
de afbeeldingen kunnen 
nabouwen. 
 
WizzWizz is een 
maatschappelijk betrokken 
organisatie en steunt diverse 
goede doelen met een deel 
van de verkoopopbrengst.

West Europees beukenhout en 
hoogwaardig kunststof 
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden

West Europees beukenhout en 
hoogwaardig kunststof 
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden

WW0108

WW0104

WIZZWIZZ
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SPEEDY

21 onderdelen

Woody

12 onderdelen

boogy

7 onderdelen

West Europees beukenhout en 
hoogwaardig kunststof 
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden

West Europees beukenhout en 
hoogwaardig kunststof 
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden

West Europees beukenhout en 
hoogwaardig kunststof 
Adviesleeftijd: vanaf 30 maanden

WW0105

WW0106

WW0107
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Werkhandschoenen

Midi 8,5”

Nagemaakt van de 
werkhandschoenen voor 
volwassenen

320018

Adviesleeftijd: vanaf 8 jaar

Tuinhandschoenen

Midi 7,5”

Tuinhandschoenen met 
aardbei print

320017

Werkhandschoenen

Midi 7,5”

Nagemaakt van de 
werkhandschoenen voor 
volwassenen

320016

Adviesleeftijd: vanaf 5 jaar

Adviesleeftijd: vanaf 5 jaar



30

Steellengte: 75 cm
Afmetingen hark: 18 x 22 cm

Steellengte: 75 cm
Afmetingen blad: 10 x 15,5 cm

Kindertuingereedschap

Hark   KG3

Kindertuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320003

Kindertuingereedschap

Schep   KG4

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320004

Steellengte: 75 cm
Afmetingen blad: 11,5 x 15,5 cm

Kindertuingereedschap

Spade    KG5

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320005

Kindertuingereedschap

Gazonhark  KG6

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320006

Steellengte: 75 cm
Afmetingen hark: 15,5 x 7,5 cm
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Kindertuingereedschap

Schoffel  KG8

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320008

Kindertuingereedschap

Bamboehark  KG9

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de 
proffesionele sector.

320009

Kindertuingereedschap

Bats met greep  KG10

Tuingereedschap zoals gemaakt 
voor de proffesionele sector.

320010

Kindertuingereedschap

Strobezem          KG11

Tuingereedschap zoals gemaakt 
voor de proffesionele sector.

320011

Steellengte: 75 cm
Afmetingen hark: 18 x 22 cm

Steellengte: 75 cm

Steellengte: 75 cm
Afmetingen blad: 20 x 17 cm

Steellengte: 75 cm
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Kindertuingereedschap

Spade met greep    KG13

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320013

Kindertuingereedschap

Bezem   KG1

Tuingereedschap zoals 
gemaakt voor de proffesionele 
sector.

320001

Steellengte: 75 cm
Afmetingen blad: 13 x 20 cm

Steellengte: 75 cm
Afmetingen bezem: 20 x 9 cm
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Berken multiplex
Afmetingen: LxB 42 x 30 cm

Lees- en muziekstandaard

Onze verschillende lees-en 
muziekstandaards kunnen gebruikt 
worden om een boek op te leggen, 
als hulpmiddel bij het lezen. Of om je 
handen vrij te hebben tijdens het lezen. 
Ook kunnen ze gebruikt worden om 
bladmuziek op te leggen. Omdat ze met 
een beugel neergezet kunnen worden 
zijn onze muziek-leesstandaards op veel 
ondergronden te plaatsen.

694035

Berken multiplex
Afmetingen LxB 50 x 35 cm

Leesstandaard

Met knoppen

De bladhoogte kan 
worden veranderd door de 
verstelbare knoppen.

404031



34

5 kisten met blokken

5 kisten met 202 beukenhouten 
blokken. De onderste kist is voorzien 
van 4 zware zwenkwielen, de 
bovenste kist is voorzien van een 
deksel.

48 kubussen
24 bouwstenen
48 halve kubussen diagonaal
48 kwart kubussen
24 tegels

Beukenhout
Basismaat BxH 7,5 x 7,5 cm
Adviesleeftijd: spelen onder toezicht
Materiaal kist: Berken multiplex

V312

Haagse blokkenset, bestaande uit 156 blokken

36 kubussen - 10 x 10 x 10 cm
36 bouwstenen - 10 x 20 x 5 cm
24 diagonaal kubussen - 10 x 10 x 14 cm
12 palen - 20 x 5 x 5 cm
24 kwart kubussen - 7 x 7 x 10 cm
24 tegels - 10 x 10 x 5 cm

Beukenhout
Adviesleeftijd: vanaf 48 maanden
Afmetingen kast: LxBxH 100 x 80 x 24 cm
Materiaal kast: Berken multiplex

V306, Haagse blokkenset

350, Kast voor Haagse blokkenset
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3 kisten met blokken

3 kisten met 80 beukenhouten 
blokken. De onderste kist is voorzien 
van zwenkwielen, de bovenste kist is 
voorzien van een deksel.

16 bouwstenen
8 halve diagonale bouwstenen
16 kubussen
12 palen
12 tegels
8 halve kubussen diagonaal
8 kwart kubussen

Beukenhout
Basismaat BxH 10 x 10 cm
Adviesleeftijd: spelen onder toezicht
Materiaal kist: Berken multiplex

V311
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TomTect

420 delig

TomTect is een   
product waarmee kinderen 
hun ruimtelijk inzicht kunnen 
bevorderen, door middel van 
koppel elementen kunnen 
de plankjes aan elkaar vast 
gemaakt worden en in diverse 
vormen worden gebogen. Op 
deze manier kunnen ze hele 
leuke technische bouwwerken 
in elkaar zetten. Met TomTect 
kunnen dan ook ronde 
vormen zoals wielen gemaakt 
worden.
Tomtect plankjes kunnen niet 
gebruikt worden i.c.m. Kapla 
plankjes, deze plankjes zijn 
dikker.

120 houten plankjes, 125 
kleine koppelelementen, 175 
grote koppelelementen.

Frans grenenhout
Plankjes LxBxH 14,2 x 2,4 x 0,5 cm
Afmeting doos LxBxH 38,4 x 16,5 7,5 cm

8040

Frans grenenhout
Plankjes LxBxH 14,2 x 2,4 x 0,5 cm

Frans grenenhout
Plankjes LxBxH 14,2 x 2,4 x 0,5 cm

TomTect

180 delig

42 houten plankjes, 52 kleine 
koppelelementen, 86 grote 
koppelelementen.

TomTect

190 delig

90 houten plankjes, 30 
kleine koppelelementen, 30 
grote koppelelementen, 40 
dubbele koppelelementen en 
1 instructieboekje.

8039

8042

TOMTECT
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Frans grenenhout
Plankjes LxBxH 14,2 x 2,4 x 0,5 cm

Frans grenenhout
Plankjes LxBxH 14,2 x 2,4 x 0,5 cm

TomTect

500 delig

368 houten plankjes, 140 
kleine koppelelementen, 200 
grote koppelelementen, 300 
dubbele koppelelementen en 
2 instructieboekjes.

TomTect

1000 delig

368 houten plankjes, 140 
kleine koppelelementen, 200 
grote koppelelementen, 300 
dubbele koppelelementen en 
2 instructieboekjes.

500

1000
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