
NIEUW IN 2018

Complete set met nieuwste generatie 
robot om programmeren aan te leren 
op een toffe manier. Met deze set kan 
je stap voor stap coderen, programmeren 
en leg je de focus op kritisch nadenken. 

De set bevat een programmeerbare 
robot, interactieve hindernissen, blokjes, 
richtingkaarten, ondergrondplaten en meer. 
Met de Botley kan je ook voorwerpdetectie en 
loops programmeren. Hiervoor heb je geen 
tablet of smartphone nodig. Vanaf 5 jaar.

Bekijk het filmpje op www.lumap.be!
Ref. 87-2935

ontdek alles  
binnenin!

BOTLEY TM  
CODEERROBOT €88,88

BENIEUWD?
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Handig opgeborgen

1. 35 liter - 49x39xH25cm
Ref. AL35L                     €8,50

4. Crownest 30 liter 
43x36xH26cm - grijs
Ref. CN30G                     €4,64

2. 65 liter - 60x40xH39cm
Ref. AL65L                     €15,55 

6. Vulcano 50 liter  
59x39xH30cm 
zwart gerecycleerd plastic
Ref. CN50Z                     €6,32

3. 115 liter - 80x50xH39cm
Ref. AL115L                     €21,06

5. Deksel voor Crownest 30l 
43x36cm - transparant
Ref. CN30DT                     €2,80

7. Deksel voor Crownest 50l
59x39cm - transparant
Ref. CN50DT                     €4,38

Allibert Handy + 
Stevige transparante plastic 
opbergdozen - afsluitbaar deksel 
met clips - voor binnen en buiten

Allibert Crownest en Vulcano. Handige 
opbergboxen in stevig plastic, kunnen  
leeg in elkaar gestapeld worden

1

2

3

4

6
7

5



Opbergmiddelen • 3

9. Eify 3x20L - 37x39x 
totale hoogte 67cm
Ref. 22453                     €29,27

11. Allibert One step H24cm 
tot 136kg - lichtgrijs
Ref. 22224                     €7,46

12. Allibert Two step H41cm 
tot 136kg - lichtgrijs
Ref. 22241                     €11,94

8. 36x35xH13cm - 10L - lichtgrijs
Ref. 191657                     €2,69

10. Eify 5x20L - 37x39x 
totale hoogte 105cm
Ref. 22455                     €43,09

Allibert Eify - Ladekastjes op wielen. 
Praktisch rolkastje met uitschuifbare 
laden - voordelig meubeltje voor 
in elke klas! Antraciet kader, 
transparante laden - hoogte van  
1 lade is 20 cm - volume 20 liter. 

Allibert waskom. Multifunctionele 
open bak 10 liter lichtgrijs plastic. 
Handig voor waterspelen, zandbakje, 
afwas of gewoon als opbergbak
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Voordelig meubeltje  

voor in elke klas!
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Klasmeubilair

1. Regenboogzitbank zesdelig - kan 
in een cirkel geplaatst worden of af- 
zonderlijk gebruikt worden. Met  
velcro strips om aan elkaar vast te 
maken. 170x86xH30cm
Ref. 321991                     €473,54

Levertermijn van dit meubilair is 8 à 12 weken

2. Zitbank met leuning voor 1e 
kleuterklas - verkrijgbaar in blauw, 
fuchsia, geel, oranje, rood of groen. 
110x40xH45cm - zithoogte 25cm
Ref. 321507 + kleur €89,70

1

Zachte schuim-zitmeubelen telkens 

overtrokken met PVC hoezen - 

makkelijk in onderhoud! - ftalaatvrij

2

3

Kies zelf je kleur van elk stuk

B F J O R V

3. Hoeksofa met rugleuning voor 1e 
kleuterklas - verkrijgbaar in blauw, 
fuchsia, geel, oranje, rood of groen.
110x110xH45cm - zithoogte 25cm
Ref. 321529 + kleur  €178,92
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Kies zelf je kleur van elk stuk

B F J O R V

4. Zitbank met leuning voor 2e en 3e 
kleuterklas - verkrijgbaar in blauw, 
fuchsia, geel, oranje, rood of groen.
120x52xH60cm - zithoogte 32cm
Ref. 321502 + kleur €126,48

6. Kubus 30x30x30cm - verkrijgbaar 
in blauw, fuchsia, geel, oranje, rood 
of groen
Ref. 320458 + kleur €41,68

7. Zitbank kort - 60x30x30cm  
verkrijgbaar in blauw, fuchsia, geel, 
oranje, rood of groen
Ref. 320971 + kleur €62,49

5. Ronde poef voor 2e en 3e kleuter-
klas - verkrijgbaar in blauw, fuchsia, 
geel, oranje, rood of groen. 
Diameter 30cm en zithoogte 32cm
Ref. 321501 + kleur €57,84
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Kies zelf je kleur van elk stuk

B F J O R V

9. Zitbank lang - 120x30x30cm - 
verkrijgbaar in blauw, fuchsia, geel, 
oranje, rood of groen
Ref. 320102 + kleur  €98,40

8. Zitbank medium - 90x30x30cm - 
verkrijgbaar in blauw, fuchsia, geel, 
oranje, rood of groen
Ref. 320457 + kleur  €86,04

8
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10. Set 10 ronde zachte zitkussens 
diameter 35cm - H3cm - met PVC 
cover - ftalaatvrij - set 10 kleuren
Ref. 321884 + kleur  €136,02

11. Zachte blokkenset (11-delig) - voor meerdere bouw- 
mogelijkheden en eindeloos speelplezier

Set bestaat uit: brug met halve cirkel (2x), cilinder, brug 
met rechthoekige uitsparing (2x), balk, trap, glijbaan, mat 
(3x)

Ref. 320190                             €873,48

10

Soft foam speelsets. Telkens 
overtrokken met PVC hoezen - 

makkelijk in onderhoud! - ftalaatvrij

11

Meerdere  
bouwmogelijkheden  

voor oneindig veel 
 speelplezier!



Klasmeubilair • 7

12. Zachte blokkenset (30-delig), 
ook nuttig voor ruimtelijk inzicht of  
revalidatieoefeningen

Set bestaat uit 30 blokken tussen 
20x20x20cm en 120x40x40cm - leuke 
felle kleuren

Ref. 320435 €986,52

13. Supercoole softfoam gymset - 
16 diverse elementen samen in één 
handige ‘doos’ van 1x1m - in geen 
tijd open je deze set en komt er een 
sportset op de matras tevoorschijn. 
Makkelijk op te bergen en te verplaat-
sen.

Ref. 321016  € 1.372,54

14. Enkelzijdig model met 5 
kapstokken en opbergvakjes  
105x36x131cm - beuk
Ref. 320582 €108,82

15. Dubbelzijdig model met 2x 
5 kapstokken en 2x 5 opbergvakjes
105x75x131cm - beuk
Ref. 320583 €176,96

12
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14 15

Makkelijk open te 
plooien  

naar een uit
dagende sportse

t

enkelzijdig dubbel- 
zijdig

Bouw zelf je kasteel  
of schuilplaats!

HOUTEN BANKJES MET KAPSTOK
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Speel je met ons mee ?

2. Fijne motoriekset - helpt kinderen 
spelenderwijs bij het ontwikkelen van 
o.a. kniptechniek, knijpen, duwen, 
enz.

Ref. 87-5558 €8,51

3. Klassikale schroefset met 430 
onderdelen: 2 boormachines, 2 
schroevendraaiers, 12 bits, 400 
bouten, 4 schroefborden en 10 
dubbelzijdige voorbeeldkaarten . 4+
Batterijen niet inbegrepen

Ref. 87-9020 €133,02

4. Complete klassikale tel- en 
sorteerset! Meer dan 600 stukken 
zoals dieren, schakels, fruit,…
Bevat ook 6 sorteerkommen en 
suggestiekaarten. Stevige box 
36x28cm. 3+

Ref. 87-0217 €60,35

1. Vergt logisch inzicht en het leggen 
van verbanden en is daardoor heel 
leerzaam.
Ref. GA320   €20,32

2

3

4

Gooi de drie dobbelstenen en vind 
de vis met de juiste vorm, kleur en 
invulling. Wie is er keer op keer het 
snelst? Als het spel nog een beetje te 
moeilijk is, kun je de dobbelstenen 
ook achterwege laten en steeds een 
kaartje omdraaien. Wie vindt als 
eerste de vis die op het kaartje staat? 
Door de vele variaties verveelt dit spel 
nooit!

Spelenderwijs leren

Zoek-de-vis

1
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7

5. Met geld spelen was nog nooit 
zo leuk! Een net-echte-kassa met 
geïntegreerde rekenmachine en 
speelgeld. 3+

Ref. 87-2629 €40,12

6. Bouwset voor geometrische 
vormen - 170-delige set met staafjes 
en connectors. Maak 2D en zelfs 3D 
vormen, super voor ruimtelijk inzicht 
en motoriek.

Ref. 87-1776 €38,18

7. Klassikale klokkenset - leer vlot 
analoog en digitaal uur lezen en 
noteren op deze gelamineerde 
klokken. Bevat 1 demoklok van 30cm 
en 24 leerlingklokken van 11cm. 5+

Ref. 87-0575 €19,73

8. Mega-reuze-thermometer! 76cm 
lang - toont van -40°C tot +50°C (ook 
Fahrenheit). 5+

Ref. 87-0399 €31,43
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1. CODE & GO ROBOTMUIS
Bevat Colby de muis, 30 tweezijdige 
activiteitenkaarten, kaasblokje, 16  
grondplaten (voor 50x50cm platte-
grond), 22 muurtjes en 3 tunnels. 
Met handleiding voor de perfecte 
inleiding tot programmeren.
3 AAA batterijen niet inbegrepen. 
vanaf 5 jaar

Ref. 87-2831 €61,61

Rechtdoor, rechts, links, rechtdoor! 
Bouw jouw parcours en gebruik 
de codeerkaarten om Colby 
de muis het juiste pad te laten 
vinden! Programmeer het parcours 
en kijk of Colby de kaas vindt. De 
muis licht op, maakt geluid en loopt 
op 2 snelheden (voor op tafel of op 
de grond).

1

Programmeer  
het  parcours  

en kijk of Colby  
de kaas vindt.

STEM 

Vanaf 7 jaar

Vanaf 5 jaar

2. Introductieset machines - met deze 
set kan je 40 modellen van machines 
bouwen zoals een bulldozer, kraan, 
windmolen,… Bevat 500 onderdelen 
-  40 modellen - vanaf 7 jaar

Ref. 533506 €107,90

2

Fischer Technik Education 
STEM-koffers vol innovatief 

onderrichtmateriaal voor basis- 
kennis techniek en optimale 

voorbereiding op techniek-gericht 
onderwijs. 

Gratis handleidingen, extra 
lesmateriaal en tips & tricks  

op het internetportaal 
fischertechnik-elearning.com
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Vanaf 8 jaar3

3. Beginnerset zonne-energie - via 
een mini-zonnepaneel maak je je 
eigen voortbewegende cata-maran of 
zonneauto! Bevat 160 onderdelen - 4 
modellen - vanaf 8 jaar

Ref. 540947 €83,00

4. Pneumaticaset - stap voor stap 
leren hoe pneumatiek werkt. Maak 
zelf een machine en zie hoe die in 
miniatuur werkt op luchtdruk. Cool! 
Bevat 200 onderdelen - 5 modellen - 
vanaf 8 jaar

Ref. 540946 €83,00

4

5. Robot-set - maak met de klas diverse 
robots en laat hen hindernissen 
ontwijken of lijnen volgen. Handige set 
met o.a. sensoren, motor, lesmateriaal. 
Bevat 145 onderdelen - 5 modellen - 
vanaf 8 jaar

Ref. 533923 €141,10

6. Beginnerset robotica met Bluetooth 
- laat de leerlingen zelf kennismaken 
met programmeren, schakelaars, 
connectie tussen hard- en software, 
sensoren,… bij het maken van o.a. 
een verkeerslicht, transportband of 
maanvoertuig . Bevat 380 onderdelen 
- 12 modellen - vanaf 8 jaar

Ref. 540587 €224,10

6

5

Wordt telkens geleverd 

in een handige opberkoffer!
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7. Mechaniekset - hiermee leer je hoe een 
versnelling werkt of hoe je een stabiele 
brug bouwt. Ideaal voor toekomstige 
ingenieurs! Bevat 500 onderdelen - 30 
modellen - vanaf 9 jaar 

Ref. 538423 €141,10

7

8

9. Electriciteitsset - Al eens zelf een 
zaklamp gemaakt? Circuits, serie en 
parallelschakelen, LED’s,… hiermee leer 
je stap voor stap de basisprincipes over 
electronica. Bevat 260 onderdelen - 16 
modellen - vanaf 9 jaar 

Ref. 533029 €166,00

Vanaf 9 jaar

9

8. Fysica is fun! Leg aan de hand van 
een coole knikkerbaan uit hoe fysische 
processen nu juist werken (versnelling, 
bewegingswet, zwaartekracht, principe 
van behoud van energie,…). Bevat 780 
onderdelen - 7 modellen - vanaf 9 jaar 

Ref. 538424 €141,10
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10. Groene energie set - Hoe werkt 
een brandstofcel? Hoe zet je wind 
om in energie? Maak je eigen 
waterstofauto of windmolen en leer 
hoe groene energie gemaakt wordt. 
Bevat 390 onderdelen - 19 modellen 
- vanaf 9 jaar 

Ref. 533022 €232,40

10

11. Gevorderde robotica-set. Professionele 
robot-set met bedieningspaneel en software. 
Leer programmeren, gebruik de camera 
voor kleurherkenning of bewegingsdetectie. 
Incl. ondersteuningsmateriaal voor pro-
grammeren en bouwen. Bevat 310 
onderdelen - 14 modellen - vanaf 10 jaar 

Ref. 533018 €499,20

11

Vanaf 10 jaar

Wordt telkens geleverd in een handige opberkoffer!
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1. Décopatch figuur eenhoorn 
H 16cm.
Ref. DP1012 €1,94

2. Pakje 8 prinsessenkronen 
wit karton 60cm
Ref. ET831 €3,44

4. Pakje 12 blanco koningsmaskers
(18cm) + elastiek
Ref. EK489 €3,44

3. Pakje 12 koningskronen 
wit karton 60cm
Ref. EX343 €3,44

5. Pakje 6 inkleurbare prinsessen- 
maskers (18cm) + elastiek
Ref. EF620 €3,17

7. Pakje 6 inkleurbare, voorbedrukte 
piratenmaskers (25cm) + elastiek
Ref. EF746 €3,31

6. Pakje 6 stevige wit kartonnen 
ridderhelmmaskers (28cm) + elastiek
Ref. EV2822 €3,31

8. Pakje 8 jungle dierenmaskers 
(18cm) + elastiek
Ref. E453 €3,44
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Voor meer Décopatch inspiratie, kijk 
in onze catalogus p.34-37 en 130-131!

Tijd om te knutselen
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10. Pakje 12 blanco 
versierbrillen 35cm
Ref. ET608 €2,40

12. Zakje 200 zelfklevende
hartvormige edelstenen
 verschillende kleuren en groottes
Ref. EV7113 €3,57

11. Pak met 3 blanco vleugels om 
te versieren met elastische lussen 
spanwijdte 60cm
Ref. EV1406 €4,63

13. Pakje 150 zelfklevende
glitterpompons 10mm 
 gewoon handig!
Ref. EX7922 €3,31

15. Klaspakket met 475g knopen in 
diverse groottes en kleuren 
om te naaien of te kleven
Ref. EV2242 €8,99

14. Zakje 100 zelfklevende acryl 
spiegelmozaïekjes 13mm
Ref. EF548 €3,57

16. Zakje 100 ganzenveren in 6 
diverse kleuren - circa 10cm
Ref. 513060 €2,38

12

10

14

16

11

9

13

15

9. Pakje 6 inkleurbare vlindermaskers 
(20cm) + elastiek
Ref. ET866 €3,31 Ontwerp je     eigen vleugels
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17. Pak 8 krasfolievellen 21x15cm - 
laat je fantasie de vrije loop. 
Incl. krasstokjes
Ref. EV571 €3,44

25. Set met 30 vellen dubbelzijdig 
motiefpapier 20x20cm - thema 
geometrie en kleur - 70g. Met 1 vel 
oogstickers
Ref. 52501 €4,59

26. Set met 30 vellen dubbelzijdig 
motiefpapier 20x20cm - thema haute 
couture - 70g. Met 1 vel oogstickers
Ref. 52502 €4,59

27. Set met 30 vellen dubbelzijdig 
motiefpapier 20x20cm - thema Kerst 
- 70g. Met 1 vel oogstickers
Ref. 52506 €4,59

18. Deurhangers van krasfolie - 23cm 
- set van 10 hangers met stokjes
Ref. EK2275 €3,31

19. Hartvormen (set 10stuks - 
9,5cm) uit krasfolie, met magneet - 
krasstokjes inbegrepen
Ref. EK2413 €3,17

20. Zelfklevende magneetfolie 
A4 - pak met 2 vellen om zelf te 
versnijden 
Ref. ET315 €3,70

21. Set 10 handige ronde kommen 
13cm - handig als verfkom, 
sorteerkom,…
Ref. AG560 €4,90

22. Klassikale verfborstelset - 
schilderplezier voor iedereen! 
Mix met 25 penselen, kwasten en 
sponsstokjes.
Ref. EK554 €6,88

23. Set 3 ronde sponsstempels - 
voor leuke effecten met water- of 
plakkaatverf!
Ref. 42461MD €2,22

24. Pritt knutsellijm in poedervorm. 
Ideaal voor papier-maché. Doosje 
125g - oplosmiddelvrij - uitwasbaar 
op 20°C
Ref. PM125 €3,15

17

18

19
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24

Kras op het speciaal gecoate 

oppervlak en er komen vrolijke 

regenboogkleuren tevoorschijn.

25

26

27

Knutselpapier/Origamipapier
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28. Etui 855 grote FLUO-stickers in 
diverse vormen en kleuren 
(20vel 15x21cm)
Ref. 560557 €8,40

29. Etui 3360 evaluatiestickers 
smileys - diverse kleuren 
(20vel 16x21cm)
Ref. 850122 €5,70

32. Mozaïekstickers in schuimrubber 
- 1x1cm    €2,30
2086JO   -  geel + oranje
2086KR   -  roze+rood
2086BP   -  blauw+paars 
2086V   -  groen+bruin
2086ZW  -    zwart+wit

30. Etui 700 beloningsstickers 
Frans (20vel 15x21cm) 
1 sticker meet 2x2cm
Ref. 850161 €5,33

31. Etui 3D stickers Kerst 
geven extra dimensie 
aan je knutselwerkjes.
Ref. 560504              €1,58

28
29 30

Ideaal om je tekening of knutselwerk een extra  3D-touch te geven!

32

31

33. Witbordfolie Post-it Super Sticky 
op rol 61x91cm. Beschadigt  
de ondergrond niet.
Ref. DEF0609 €36,54

33

Met Post-it® Super Sticky 
whiteboardfolie kunt u elk vlak 

omtoveren tot een vergaderruimte of 
klas. Het verplaatsbare whiteboard!

Eenvoudig, zonder gereedschap, aan 
te brengen in 3 simpele stappen: 

afrollen, beschermlaag verwijderen en 
folie opplakken. Het vlekbestendige 
materiaal kan keer op keer volledig 

worden schoongeveegd.

Superhandig!  

Het verplaatsbaar whiteboard
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Kleuren    
& schrijven

1. Talens Ecoline Brushpen. 
Per etui met 3 waterverfstiften.           
€4,48/set

Ref.
115-205 - geel
115-311 - oranje
115-318 - rood 
115-337 - magenta
115-411 - lichtbruin
115-506 - blauw
115-600 - lichtgroen

2. Talens Ecoline Brushpen. 
Set 10 kleuren           
Ref. 115902 €11,43/set

3. Talens Ecoline Brushpen. 
Set 5 kleuren           
Ref. 115901 €5,70/set

De nieuwe Ecoline Brush Pen 
is vriendelijk in gebruik zonder 
knoeien. Deze penseelstift 
is onmiddellijk klaar voor 
gebruik om te tekenen of te 
kalligraferen met vloeibare 
geurloze inkt. Reeds in sets 
met 5 of 10 verschillende 
kleuren verkrijgbaar (zie onze 
catalogus p. 153). Nu ook per 
kleur beschikbaar!

1

2

3

Verschillende   leuke kleuren
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4. Bic Gel-ocity Illusion - de eerste 
uitwisbare Bic balpen!          €1,68

Ref.
9434B  - blauw
9434R  -  rood
9434V  -  groen
9434Z  -  zwart

5. Stabilo vulpen Easy Buddy
De opvolger voor de Easy Birdy!
€8,85

Ref.
5031BB
5031PK
5031ZJ

5

De ergonomische vulpen voor 
8 tot 12-jarigen - zowel voor 

links- als rechtshandigen door 
de unieke gripzone - voor 

standaard korte inktpatronen

De opvolger voor     de Easy Birdy!

Schrijf, wis uit en herschrijf! 

Revolutionair systeem door 

thermische inkt. Medium 

punt. Optimaal schrijfcomfort 

door ergonomische gripzone.

4



Spelenderwijs leren
programmeren

€88,88

Maandag  8u - 12u & 13u - 17u

Dinsdag 8u - 12u & 13u - 17u

Woensdag  8u - 12u & 13u - 17u

Donderdag 8u - 12u & 13u - 17u

Vrijdag 8u - 12u & 13u - 15u

Zaterdag gesloten

Zondag gesloten

www.  .be
Lumap NV 

9700 Oudenaarde  

info@lumap.be

Westerring 35

055 33 12 12   

BOTLEY TM  
CODEERROBOT 

*De prijzen en specificaties zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen of druk- en zetfouten


