
F1              Aquaplay 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Aquaplay 

 

2 grote bakken, 2 T-stukken, 2 bochten, 3 rechte 

stukken, incl. kleine onderdelen. 

 
F3              Playmobil Boswachtershuis 

Leeftijd    : vanaf 4+ tot 8 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Gezellig ingericht boswachtershuis. Uitgerust met ladder, bedden, 

kookfornuis, geitenweide, echte boomhut etc. Voeder de vele 

dieren. Compleet met zeer veel accessoires. 

 
F4              Playmobil vliegveld 

Leeftijd    : 4+ jaar 

Merk        : Playmobil 70114 

 

 

 

 

 

 
F6              Magnetische aankleedpop 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : kruidvat 

 

 

 

 

 

 
F7              Bakkerswinkel Playmobil 

Leeftijd    : vanaf 5 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

 

 

 

 

 
F8              Takelwagen Sam met paard 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Phoenix - Fireman Sam 

 

   

 

 

 

 
F9              Poppenwagen hout 

Leeftijd    : vanaf 1 ½ jaar 

Merk        : Lila 

 

 

 

 

 

 
F10            Dinotrux 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Mattel 

 

Deze Dinotrux figuren zijn half dinosaurus en half constructievoertuig welke herkenbaar 

zijn uit de Netflix serie Dinotrux. 



 
F11            Wegenset + Garage 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Way to Play/ Grimms 

 

 

 

 

 

 
F12            Camper Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Het afneembare dak en de afneembare zijwand zorgen voor veel 

speelplezier. Uitgerust met kookhoek, zithoek, minibad/ WC en 

slaapplaatsen voor het hele gezin. De kofferbak biedt 

opbergruimte voor kampeermeubelen. 

 
F13            Nijntje Speelhuis Speelset 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Nijntje 

 

Extra onderdelen: 1 hond, 1 lamp. 

 

 

 

 
F14            Radiografische brandweerauto Sam 

Leeftijd    : vanaf 3+ tot 8 jaar 

Merk        : Dickie Toys 

 

 

 

 

 

 
F15            Garage set 

Leeftijd    : 1 tot 5 jaar 

Merk        : V-Tech 

  

 

 

 

 

 
F17            Garage en autowasstraat Fischer Price 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Fischer Price 

 

Speelset bestaat uit een kleine garage met “autowaslappen” die heen en weer bewegen. 

Sleeptruck, auto, benzinepomp, hek en Little People figuurtjes. Kan worden gebruikt 

samen met andere little People speelsets. 

 
F18            Kassa 

Leeftijd    : vanaf 2 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F19            Truck met autootjes 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Hema 

 

 

 

 

 



 
F20            Dierentuin (Little People) 

Leeftijd    : 1,5 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 

Wie is wie in de dierentuin? Dat zal uw peuter ontdekken dankzij de zes verschillende 

dieren om voor te zorgen en om mee te spelen. Uw kind kan de oppasser helpen bij het 

voeren van de ijsbeer, de zeeleeuw, de aap, de leeuw en de olifant en kan ook heel leuk 

met ze spelen in hun eigen verblijf in de dierentuin habitat. En wanneer ze op de 

voetafdruk drukken, horen ze alle dierengeluiden! Losse hekken kunnen open en dicht. 

Wordt geleverd met dierenvoer en een voertuig voor de oppasser. 

 
F21                     Raceauto Playmobil 

Leeftijd            : 4 jaar 

Merk                : Playmobil 

 

Jij kunt de blits maken met jouw nieuwe sportwagen! Maak hem zo 

mooi als je zelf wilt. Je kunt de rode bolide voorzien van nieuwe 

velgen of er een stoere bumper opzetten. 

In de werkplaats kun je de wagen onderhouden om zo niet 

plotseling stil komen te staan. Verwissel de banden, gebruik de krik 

en tune je motor met de laptop. Jouw auto is de perfecte wagen en daar doe je alles voor 

om het zo te houden. 

 
F22            Kasteel Playmobil 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

  

 

 

 

 
F23            Treinbaan 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F25            Playmobil Modewinkel 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Jurken, rokken, hoeden, tassen – of zelfs een nieuw kapsel? Alles 

kan bij de Modeshow met fotograaf. De nieuwste mode en 

geraffineerde accessoires zijn verdeeld over twee rolrekken. Eens 

de topmodellen zijn gestyled, worden ze door de fotograaf 

professioneel in beeld gebracht. 

 
F26            Winkelstraat 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F27            Boerderij 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 
F28            Paardenstal 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 
F29            Super Wings 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Cuildey 

 

Speelset kompleet met 1 Super wings figuur met frictie motor. 

Laat de tandwielen draaien en het GO signaal uitklappen! Bevat een Vroom 'n Zoom 

Donnie voertuig, plus een multio gereedschap en mini-gereedschapskist accessoire. 



 
F30            Playmobil Boomhut 

Leeftijd    : 4+ jaar 

Merk        : Playmobil 

 

De speelset omvat vier PLAYMOBIL-figuren, een speeltuin 

met klimhuisje, glijbaan, bandenschommel, klimwand, bank, 

wipkrokodil, step, buggy en nog veel meer extra's. 

 
F31            Pier en Veerboot 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plantoys 

 

Zeer complete uitbreidingsset voor kinderen die graag met PlanCity spelen en hun eigen 

stad willen uitbouwen. Bestaat uit een veerboot, 1 bijbootje, een piergebouw, 1 zittend 

poppetje, 1 matroos, 1 kapitein en 3 auto’s. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
F32            Make-up koffer 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Santoys 

 
F33            Boederij: Mijn eerste speelset 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Haba 

 
F34            Paw Patrol Ultimate Rescue 

Leeftijd    : 3 – 8 jaar 

Merk        : Paw Patrol 

 

 

 

 

 

 
F39                    Watersport set + Tropisch eiland 

Leeftijd            : 3 jaar 

Merk                : Plantoys 

 

           

 
F36           Werelddieren 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Duplo 

 
F37           Boerderijdieren 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Shleich 

 
F38           Pop moeder met kind 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Dan Dolls 

 



F39           Strandset 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 
F40           Playmobil verkeer 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Playmobil City Life veilig in het verkeer. Maak kennis met de 

verkeersregels en rijd veilig naar het kinderdagverblijf! Na het 

oefenen kan je de fietsen in het fietsenrek parkeren. 40-delig. 

Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 

 

 
F42            Barbie Fashionistas 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Barbie 

 

3x Barbie (bruin, blond, blauw haar)

 
F43            Station Plan Toys 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 

Dit prachtige treinstation heeft 3 levels en bevat een draaideur die click-clack geluiden 

maakt als je er tegen duwt, 2 balies, een winkeltje en een trap. Het wegsysteem van 

Plan Toys en het spoorsysteem van Brio kunnen allebei worden aangesloten.

 
F44            Transformers Optimus Prime 

Leeftijd    : vanaf 5+ jaar 

Merk        : Hasbro 

 

 

 

 

 

 

 
F45            Brandweerkazerne 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plantoys 

 

Met toren met glijpaal (sirenegeluid), brandweerauto met 

ladder, heftruck, rupsbandauto en auto met kiepbak. 

 

 

 
F46            Kasteel 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plantoys 

 

Prachtig middeleeuws ridderkasteel. Met ridders, wapens en dieren. Bij het kasteel zit 

een ophaalbrug, torens en een katapult. Laat het riddertijdperk bij de kinderen tot leven 

komen!

 
F47            Duplo poppenhuisset 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Lego 

 

Met een keuken, een slaapkamer, diverse accessoires, 4 grote poppen en 4 babypoppen.

 
 

 

 

 

 



F48           Groenteboer 

Leeftijd    : vanaf 2 jaar 

Merk        : Santoys 

 

Kraam + luifel. 

Hema krat (losse onderdelen). 38 stuks Groente en fruit. 

 

 

 
F49            Treinbaan hout 

Leeftijd    : vanaf 2 ½ jaar 

Merk        : Eichhornchen 

 
F50            Wilde dieren 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Sleich 

 

1 zebra, 1 grote olifant, 1 kleine olifant, 1 grote neushoorn, 1 kleine neushoorn, 1 grote 

dromedaris, 1 kleine dromedaris, 1 grote aap met jonge op de rug, 1 kleine aap met jong 

op de rug, 1 grote kangoeroe, 1 kleine kangoeroe, 1 grote leeuw, 1 grote tijger.

 
F51            Dokterstas 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F52            Dino Vulkaan 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : The Puppet Company 

Tip: Niet zelf wassen. 

 

In deze vulkaan zitten 3 dino's verstopt nl. een t-rex, stegosaurus en iguanodon en dat 

zijn allemaal vingerpopjes. De vulkaan heeft een deurtje en een raam waardoor de dino's 

kunnen verschijnen maar ook weer verdwijnen. Het deurtje is groot genoeg om er een 

hand door naar binnen te steken zodat de dino's ook in de vulkaan bespeeld kunnen 

worden.

 
F53            Garage met straten 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Beck 

 
F54            Poppenhuismeubels hout 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Krasna’jizba 

 

10 leuke poppetjes plus een hondje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F55            Sfninx en Tempel Farao Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Playmobil Sfinx met mummie met magische amulet-sleutel. Inclusief een schuilplaats 

voor de mummie. 

 

Set uitgebreid met Playmobil Tempel van de Farao. 

 



F56            Paw Patrol Autootjes 

Leeftijd    : 3 – 8 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

 

 

 

 

 
 

 

F57            Magneetspel Oscar de avonturier 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Djeco 

 

4 grote magneten van het merk Djeco. Zet je eigen avonturiers in elkaar met de 31 

stukjes onderdelen. Volg het plaatje, of creëer zelf een geniale poppetje. 

 

Alle stukjes zijn gemaakt van hout en elke individuele robot is 19 cm groot!

 
F58            Magneetspel verklede kinderen 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Djeco 

 

Een set met 24 vrolijke magneten van het merk Djeco. Volg het plaatje, of creëer zelf 

een modieus poppetje. Alle stukjes zijn gemaakt van hout en een poppetje is 15,5 cm 

groot! De magneten zitten verpakt in een stevige doos met een magnetische sluiting.

 
F59            Ridderset 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Sleich en Papo 

 
F60            Dino’s 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Sleich 

 

Deze schitterende dieren van Schleich worden met de hand 

geschilderd. Ze zijn natuur getrouw en voldoen aan alle 

veiligheidsnormen. 

 

Bestaat uit 1 spinosaurus, 1 edmontosaurus, 1 torosaurus, 1 carnotaurus, 1 triceratops 

en 1 saltasaurus. 

 
F61            Zeedieren 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Sleich 

 

Bestaat uit 1 orka, 1 rog, 1 octopus, 1 baby orka, 1 shonisaurus, 

1 kronosaurus. 

 
F62            Elfen 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Sleich 

 

1 draak, 4 verschillende elfen, 4 verschillende paarden.

 
F63            Koninklijke Familie 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Sleich en Papo 

 

Met de hand geschilderde figuurtjes. 1 koning, 1 koningin, 1 prins, 1 prinses, 1 

eenhoorn.

 
F64            Poppenkast hout voor op tafel 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Bengels 



 
F65            Lego Scala Ruiterkamp 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Lego Scala 

 

  

 

 

 
F66            Little People camper 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 

Ga op vakantie met de Fisher Price Little People 

campermetlicht- en geluidseffecten! Geschikt voor kinderen 

vanaf 1 jaar. 

 

 
F67            Reinigingstrolley met stofzuiger 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Smoby 

 

Smoby speelgoed reinigingstrolley met stofzuiger incl. geluid, schep, 

bezem, wismop, speelverpakking voor kinderen vanaf 3 jaar. 

 

XL poetswagen – "Eindelijk kan ik Mami helpen bij het opruimen!" Met de 

schoonmaak- en veeg set worden de kleinsten spelenderwijs aan het 

huishoudelijk werk gedaan en kunnen een beetje meehelpen. 

 

Kinderstofzuiger met geluiden – de speelstofzuiger maakt bij het stofzuigen een echt 

stofzuigergeluid en is dankzij het lage gewicht ook eenvoudig te hanteren. 

Veel accessoires – veegschep, handveger, bezem, mop, emmer en speelverpakking 

kunnen heel eenvoudig in de trolley worden opgeborgen en zorgen voor realistisch en 

langdurig speelplezier met de poets set. 

 
F68            Aquaplay Box 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Aquaplay (507 + 213) 

 

AquaLand is een zeer uitgebreide, inklapbare set. Makkelijk 

om overal mee toe te nemen! 

 

Zonder water is het een leuke speelset met wegen, zodat 

er ook prima binnen mee gespeeld kan worden. 

 
F69            Brandweertas 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Playtive 

 

 

 

 

 

 
F71            Cowboystad 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Lorenz spiel welt 

 
F72            Brandweerauto hout 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Pin Toy 

 
 

 



F73            Luxe picknick set set 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Playtive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F74            Polly pocket auto 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Mattel 

 
F75            Nijntje + Meubel set 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Rubo Toys 

 

Bestaat uit vader en moeder pluis, snuffy de hond, Nijntje en diverse meubeltjes.

 
F76            Snijset groenten en fruit 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 
F77            Nijntje’s Speelhuis 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Rubo Toys 

 

Naast de unieke 3D figuren van Nijntje en haar vriendjes zijn er verschillende accessoires 

om het spelen of verzamelen nog leuker te kunnen maken. Alles gemaakt van stevig 

kunststof. Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar vanwege de kleine onderdelen.

 
F78            Verkeersborden 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Rolf 

 
F79            Ridders Koffer Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Playmobil Opbergkoffer Ridders. 

 

Trek ten strijde met je ridder te paard! Deze handige opbergkoffer 

bevat verschillende onderdelen, zoals verschillende wapens en 

harnassen. Na de strijd kun je alles weer makkelijk in de koffer pakken, ook handig dus 

om mee te nemen! 

Set uitgebreid met een Playmobil Zwarte Ridder. 

 
F80            Dierenziekenhuis Playmobil 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Playmobil 

Tips         : Genomineerd speelgoed van het jaar 2008 

 

Volledig ingerichte dierenartspraktijk met operatietafel, vele leuke 

diertjes en tal van accessoires. Hier worden de zieke dieren goed 

verzorgd! 

 

 
 

 



F81            Playmobil Sinterklaas set 

Leeftijd    : 4 jaar  

Merk        : Playmobil 

 

     

 

 

 

 
F82            Kassa 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Pintoy 

 

Niets zo leuk als winkeltje spelen met deze vrolijke houten 

kassa. Inclusief papierrol, scanner en bankpas. 

 

 

 

 
F83            Dierentuin 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Selecta 

 

Elke dierentuin is hetzelfde? Nee hoor, dit exemplaar is iets speciaals. Hier vindt echt elk 

dier zijn plaats. 

 

Door de vele extra onderdelen zoals omheiningen, roosters, scheidingswanden en 

verbindingsdeuren kan de dierentuin steeds opnieuw worden omgebouwd, uitgebreid en 

aan de behoeften van zijn bewoners worden aangepast. 

 

1 dierentuinhuis met 2 valdeuren, 2 verschillende omheiningen (met uitrusting), 4 extra 

omheiningelementen in 2 verschillende afmetingen en 1 boom. 

 

De set is zonder dieren, maar je kan natuurlijk een set dieren van de speelotheek erbij 

lenen.

 
F84            Schoolbus 

Leeftijd    : vanaf 1 ½ jaar 

Merk        : Little Tikes 

 
F85            Poppenkastpoppen 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Rolf 

 

2 zwarte pieten en 1 sinterklaas. 

 
F86            Snelwegpuzzel + auto’s 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Jigsaw 

 
F87            Duplo Circus 

Leeftijd    : vanaf 2 ½ jaar 

Merk        : Duplo 

 
F88            Playmobil Politiemotor + boef 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Playmobil (5891)  

 

 

 

 

 

 
F89            Playmobil koffer Elfje 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Playmobil (5985) 



 
F90            Speeltuin Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

Tips         : www.playmobil.de 

 

Playmobil speeltuin set met o.m. draaimolen, glijbaan en skatebaan. 

 

                   

 
F91            Groentenwinkel 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
 

F92            Politiebureau 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Playmobil

 
F93            School Fisher Price 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F94            Kookplaat + pannenset 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Ossestal 

 
F95            Luxe Kook set 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Playtive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F96            Playmobil Kampeervakantie 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Playmobil (5435) 

 

 

 

 

 

 
F97            Duplo Poppenhuismeubels 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Duplo 

 
F98            Gereedschapsgordel 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Playing kids 

 

Welke kleine jongen of meisje wil er nou niet op zijn of 

haar vader of moeder lijken. 

http://www.playmobil.de/


Met deze stoere houten gereedschapsgordel kunnen ze papa of mama helpen met iedere 

klus die gedaan moet worden. Uren lang speel plezier gegarandeerd. 

 
F99            Speelhuis 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F100          Wastafel 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Fisher Price 

 

Draai aan de knopjes van de wastafel, pomp het zeepflesje of pak de 

tandenborstel, tandpasta en kam en je hoort leuke liedjes en zinnen 

over dagelijkse bezigheden, bekende voorwerpen, kleuren, letters en 

meer. 

 

De lichtjes van de wastafel gaan aan als kindjes aan de rode en blauwe knoppen draaien. 

Nieuwsgierige peuters vinden het fantastisch om zichzelf te bekijken in de glanzende 

spiegel. Een echt stoffen washandje maakt het nog echter én leuker! 

 

Ieder kindje leert op zijn of haar eigen manier. Met Meegroeispeelgoed-technologie kies 

je het niveau dat het best bij je kind past. In oplopende niveaus leren kinderen met 

steeds andere zinnetjes, liedjes en geluidjes! 

 
F101          Duplo Riddertoernooi 

Leeftijd    : 2+ tot 5 jaar 

Merk        : Duplo 10568 

 

  

 

 

 
F102          Mini markt 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Fisher Price 

 
F103          Piratenschip 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Fischer Price Little People 

 

 

 

 

 

 
F104          Speelstraat 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Fisher Price/ Little People 

 

Leuke speelstraat waarmee je o a. Appels kan tellen met geluid, blokjes draaien, 

tekenen, wc doortrekken, pizza bakken etc.

 
 

F105          Theeservies 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Djeco 

F106          Playmobil ridder aanvalstoren 

Leeftijd    : vanaf 5 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

 

 

 

 

 



 

 
F107          Kinderboerderij 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F108          Samen op reis vliegtuig 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : Fischer Price Little People 

 

 

 

 

 

 

 
F109          Indianendorp 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F110          Mini garage 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : Djeco 

 
F111          Ark van Noach 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Tuppertoys 

 
F113          Vliegtuig 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : Brio 

 
F114          Eetservies 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Ecoffier + Lila 

 
F115          Theeservies 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Chantilly 

 
F116          Wigwam 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Garden Games 

 
F117          Duplo ziekenhuis 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Duplo 

 
F118          Hijskraan 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 

Deze mooie set bevat een grote hijskraan die 360 graden kan draaien, twee 

werkmannen, twee pionnen, een kruiwagen, een cementwagen, een waarschuwingsbord 

en 2 afzettingsborden. Met de knoppen kan de grijper van voor naar achter worden 

bewogen en omhoog en omlaag. Ook kunnen de mannen omhoog met een liftje aan de 

kraan.

 
F119                   Poppenhuis 

Leeftijd            : 4 jaar 

Merk                : Playmobil 

 
F120                   Duplo Buurtwinkel 

Leeftijd            : 3 jaar 

Merk                : Lego dacta 

 



F121                  Peppa Pig Speelhuis met extra speelfiguurtjes en meubeltjes 

Leeftijd            : vanaf 2 jaar 

Merk                : Peppa pig 

 

Een houten speelhuis met Peppa Pig speelfiguurtje en diverse 

houten meubeltjes en accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F122                   Supermarkt of theater 

Leeftijd            : 3 jaar 

Merk                : Charl’s Toys 

 
F123                   Auto Ambulance 

Leeftijd            : 1,5 jaar 

Merk                : V-Tech 

Tips                  : Genomineerd speelgoed van het 2008 

 

Een kleurrijke leerauto met uitklapbaar platform en 

uitneembare walkie talkie. Door middel van de sensoren 

herkent de Auto Ambulance de dieren en voertuigen. Leert 

o.a. cijfers, voertuigen en kleuren. 

 

De fantasiewereld van het kind wordt met deze auto geprikkeld. 

Een speelse vormgeving in kleuren die aanspreken. De auto heeft heel veel functies maar 

je kunt er ook gewoon leuk mee spelen. En daar hoeft de auto niet voor te worden 

aangezet. De Auto ambulance kan gekoppeld worden waardoor het een trein wordt. 

 
F124          Kralen van hout 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Ikea 

 
 

F125          Poppenhuis + meubels 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 
F126          Brandweer auto 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : Fischer Price Little People 

 

 

 

 

 

 
F127          Schooltje FP Little Tikes 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fischer Price 

 

Little People Birthday School Alles kan binnenin worden 

opgeborgen. Inclusief draaimolen, glijbaan, leraar, leerling, 

hondje, bureau en stoel voor de leraar. 

 

 
F128          Boerderij FP Little Tikes 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fischer Price

 



F129          Telefoon 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : ITH 

 
F130          K3 dansmat 

Leeftijd    : vanaf 5+ jaar 

Merk        : Studio 100 

 

1 dansmat met eraan vast een bedieningspaneel. 

 

 

 

 

 
F131          Duplo Poppenhuis Lego dacta 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Lego dacta 

 
F132          Peppa Pig Auto met extra speelfiguurtjes 

Leeftijd    : vanaf 2 jaar 

Merk        : Peppa Pig 

 

Een klassieke rode Peppa Pig houten wagen met rollende 

wielen. Gemaakt van hout. 

 

 
F133          IJsset 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Santa´s Toys 

 
F135          Speelstad Weebles 

Leeftijd    : 1,5 jaar 

Merk        : Playskool 

 

De Weebles zijn allemaal dierenfiguren. Laat de weebles van de glijbaan glijden en ze 

komen op de draaischijven waar ze ronddansen.

 
F136          Pizza Snijset 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Viga Toys

 
F137          Brandweerauto 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F138          Ark van Noah 

Leeftijd    : 1 ½ jaar 

Merk        : Haba 3153 

 

  

 

 

 

 
F139          Toms 4 x 4 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Simba Dickie 

F140          Koffiemachine (hout) 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : - 

 

 

 

 

 



 
F140          Amusement park 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Tyco Precool 

 
F141          Grote speelset de Zoo 

Leeftijd    : 1 ½ jaar 

Merk        : Haba 

 

Deze eenvoudig uit te breiden speelset geeft creativiteit alle 

ruimte en ondersteunt spelenderwijs de spraakontwikkeling. 

Inhoud: oppasser Sjors, 12 dieren, 1 grasperk, 2 bomen, 1 

kruiwagen, 3 hekken, 2 rotsen, 1 wegwijzer. Materiaal: 

beukenhout, koffer van stevig karton. Afmeting olifant: 8 cm. 

 
F142          Dierengeluidenboerderij 

Leeftijd    : 1.5 jaar 

Merk        : Fischer Price 

Batterijen: 3 AA batterijen nodig. 

 

 

 

 

 
F143          Kasteel 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fischer Price 

Batterijen: 3 AA batterijen nodig. 

 

 

 

 

 
F144          Set Winkelbenodigdheden 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Bigjigs 

 

 

 

 

 

 
F145          Paarden/ Boerderij 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F146          Sesamstraat bouwboerderij 

Leeftijd    : vanaf 1 jaar 

Merk        : Tyco Toddler 

 
F147          Sesamstraat boerderij 

Leeftijd    : vanaf 2 jaar 

Merk        : Tyco 

 
F148          Brandweerman Sam Helikopter Wallaby 2 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Simba Dickie 

 

 

 

 

 
 



F149          Frozen Anna en Elsa 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Hasbro 

 

2 poppen; 1 met blauwe jurk, 1 met bruine jurk met cape.

 
F150          Babypop blank meisje 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Dúkkie ‘duc 

 
F151          Gecombineerde Aquaplay baan met accessoires 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Aquaplay 

 

Zit in twee kratten. 

 

 

 

 

 
F152          Brandweerauto 

Leeftijd    : vanaf 1 1/2 jaar 

Merk        : - 

 

 

 

 

 

 
F153          Aquaplay Waterkasteel 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Aquaplay 

 

AquaPlay Waterkasteel geeft de fantasie de vrije loop voor 

het bouwen en aanleggen, voor het experimenteren met 

zand- en waterrad, met inhoudsmaten, maar ook voor het 

onderzoeken van de eigenschappen van zand door vormen, 

taartjes bakken, zeven en filteren. 

 
F154          Babypop zwart jongen 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Dúkkie ‘duc 

 
F155          Piratenschip 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Mega Blocks 

 

Met een werkend kanon en een geheime, leuke val. Compleet 

met blokken. 

 

 

 
F156          Fort Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F157          Aquaplay haven 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

 

 

 

 

 

 



F158          V-Tech Politiebureau 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : V-Tech 

 

Vang de boeven en stop ze in de gevangenis! Druk op het 

alarm om de voertuigen naar beneden te laten rijden en draai 

de rotonde om de voertuigen rond te laten draaien. Beweeg de 

voertuigen over de Magische Sensors en luister naar de 

grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes. 

Inclusief Piet Politie. Met Magische Sensor herkenning. 

 
F159          Ziekzaal Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 
F160          V-Tech vrachtvliegtuig en vliegveld 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : V-Tech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F161          Zoobles 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Spinmaster 

 
F162          V-Tech autobaan 

Leeftijd    : Vanaf 3 jaar 

Merk        : V-Tech 

 

 

 

 

 
F163          V-Tech Treinbaan 

Leeftijd    : Vanaf 3 jaar 

Merk        : V-Tech 

 

 

 

 

 

 
F169          Action man Bergebeklimmer 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Action man 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



F173            High tea set 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Playtive 

 

 

 

 

 

 

 
F185          Dora verstoppertje spelen 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar tot 5 jaar 

Merk        : Identity Games 

 

Dora heeft zicht verstopt en wie gaat het nu zoeken! Elke 10 seconden roept Dora 'ik ben 

hier!'. De kleine zal snel en nieuwsgierig op zoek gaan naar Dora. Waar zou Dora schuil 

zitten! Verstoppertje spelen verveelt nooit, dus verstop Dora steeds op een andere plaats 

en beleef de grootste lol! 

 

Dit spel heeft bovendien verschillende regels voor verschillende leeftijden. De 

moeilijkheidsgraad kan worden opgevoerd met behulp van kaartjes die voor verschillende 

leeftijden bedoeld zijn. Dora verstoppertje spelen een leuke uitvoering van een bekend 

thema. Kleine kinderen kunnen op deze manier spelenderwijs de ruimte ontdekken. 

Speelduur ca. 15 minuten.

 
F561          Dierentuin Playmobil 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Playmobil 

 

Leeuwenfamilie met apenboom. Set wordt geleverd met complete leeuwenfamilie incl. 

welp en aap met jong op de rug. 

Extra: Een familie stokstaartjes met een verzorger. 

 
F847          Vliegtuig 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Fisher Price 

 


