NIEUW IN 2020
Ontdek
alles
binnenin!

Oneindig veel bouw-, kruip-, wiebel- en
balanceerplezier met deze foam beweegset.
Eén rups en vier lieveheersbeestjes uit
kindvriendelijk materiaal.
Rups: 120 x 50 x H 13,5cm
Lieveheersbeestjes:
30 x 50 x H 13,5cm
Ref. 321801: €505,11

Meer foam
beweegsets
binnenin!

Crea-materialen

Pakket katoengaren in 30 verschillende kleuren 50g per kleur.

Pakket elastische koord in 10 prachtige kleuren om
eindeloos kralen mee te rijgen. Set 10 x 25m x 1mm.

Ref. 431000 €46,46

Ref. 61536 €24,89

Uitgebreide set met creatieve materialen voor vele
uren knutselplezier. Deze set omvat: 200 bladen
motiefpapier, 300 bladen gekleurd papier, 4 x 8
waskrijtjes, 200 chenilledraden, pluimen, wiebeloogjes
en knopen.

Creatieve klasdoos met 1300 stuks diverse
knutselmaterialen, o. a. wiebeloogjes, vilt,
knutselrubber, pompons, chenilledraad, enz.

er!

r en creë

Fantasee

Plakkaatverf Basic Color - set van 500 ml bestaat uit 98% natuurlijke grondstoffen
Ref. 30060: 6 huidskleuren €13,65
Ref. 30091: 6 pastelkleuren €13,65

Huidskleur

Pastel

Ref. CB935: €14,94

Ref. 97423: €116,89

Goed gezien worden in het donker is een must! Met
deze reflecterende verf kunnen kinderen hun kleren,
boekentassen e. d. personaliseren en zich veilig door
het verkeer wagen.

Personaliseer
je kledij

Ref. 14875: Flesje 50 ml reflecterende textielverf €4,79

Zelfhardende, transparante boetseergel. Ideaal
om te mengen met andere hobbymaterialen en
te gebruiken om te bekleden en decoreren. Kan
ook gebruikt worden als lijm op absorberende
oppervlakken, zoals bv. piepschuim.

Creatieve klasdoos met 590 stuks diverse
houten knutselmaterialen natuurkleur, o. a. kralen,
friscostokjes, knopen, enz. FSC-gecertificeerd.

Creatieve klasdoos met 900 stuks diverse
knutselmaterialen met glitters, o. a. glitterkarton,
glitterpompons, glitterknutselrubber, glitterstickers, enz.

Ref. CB938: €14,94

Ref. CB937: €14,94

Ref. 787230: Pot 200g kleefgel Sticky Base
€5,32
Ref. 53008: Pot 130g paillettenmix 6mm
€6,53

TIP

Kijk op www.lumap.be voor
het volledige assortiment!
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Ideaal om in
de boetseergel
te mengen
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Kwaliteitsvolle bruine zakjes uit 100% gerecycleerd
karton om kleine geschenkjes netjes in te verpakken.
Met platte bodem en voorzien van een kleefstrip voor
handig inpakken.
Ref. GZK16: Set 50 zakjes B10 x H16 x D4 cm
€16,81

Een persoonlijke creatie
verdient een mooie
verpakking

Ref. GZK23: Set 50 zakjes B14 x H23 x D5,5 cm
€23,64

Ref. 3308

Cadeautje maken? Met deze set van 15 rollen inpaklint
hebt u steeds de perfecte kleur bij de hand! Set van 15
kleuren 250 m x 1 cm.

Personaliseer al je spullen met deze creatieve
decoratietapes ! Per thema is er een set van
10 rollen van 15 mm breed.

Ref. 5601ASS €43,22

Ref. 25216:

Ref. 3309

Ref. 3333

Ref. 3427

Ref. 3686

Ref. 3308 - 3309 - 3333 - 3427 - 3686 - 3717 - 5033:

Set 10 x 6 m pastelkleuren

Beloningsstickers diverse thema’s €1,42

€20,45

Ref. 25224:

Set 10 x 6 m glitterkleuren

€20,45

Ref. 3717

Ref. 5033

3D effec

Ref. 25214:

t

Set 10 x 10 m motieven
en felle kleuren

€23,84
Ref. 5220 en 5463:

Beloningssticker 3D-effect €1,43
Scheur je cadeaupapier of cellofaan eenvoudig af
zonder schaar met deze afrolsystemen!
Geschikt voor rollen tot max. 75 cm.
Ref. 151171:

Tafelmodel horizontaal
Ref. 5220

€231,30

Ref. 5463

Kleven op

Ref. 152171:

Wandmodel horizontaal

€239,14

Ref. 19192 - 19193 - 19197:

Ref. 175171:

Reflecterende stickers
die kleven op textiel €3,40

Tafelmodel verticaal

€282,27

Ref. 19192
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Ref. 19193

Ref. 19197
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Tekenmateriaal
Stabilo Yippy Wax: het klassieke waskrijtje voor de
eerste kleurervaring van jonge kinderen. De kleine
handjes blijven proper door het papieren omhulsel
met leuke motieven. Verkrijgbaar in een etui met 12
levendige kleuren of in een pot voor klassikaal gebruik
met 80 stuks in 24 kleuren.

Met trots stellen wij het nieuwe Pattex
Crocodile gamma voor: nog sterkere
kleefkracht maar volledig solventvrij!
Fast - Brutal - Resistant

Nieuw gamma

Ref. CHL225: Houtlijm 225g €7,09
Ref. C3050G: Rol 30m x 50 mm €10,97
Ref. CSK10: Tube 10g secondelijm €7,45

Normaal

Ref. 2812: Etui 12 waskrijtjes €1,48
Ref. 2880: Pot 80 waskrijtjes €9,34

Geef je knutselwerken een natuurlijke uitstraling met
deze berkenhouten rondjes. Met een stevige houtlijm
bekleed je makkelijk alle poreuze oppervlakken.
Kan eventueel ook beschilderd worden in vrolijke
kleuren.
Ref. 200073:

Extra dik

Stabilo Yippy Wax Jumbo: de dikkere variant van het
klassieke waskrijtje. Verkrijgbaar in een etui met 8 stuks
of in een etui van 12 stuks.

Zak 1 kg houtschijfjes
1-3 cm €7,76

Creëer extra Kerstsfeer met het warme licht van
kaarsjes in deze zelf versierde theelichthouders.
Ref. 210090:

Set 3 theelichthouders kerstboom
€4,04
Ref. 800173:

Set 3 theelichthouders ster
€4,04

Ref. 2908: Etui 8 jumbo waskrijtjes €1,54
Ref. 2912: Etui 12 jumbo waskrijtjes €2,26

Stabilo Trio Deco: met deze stiften met metallic kleuren
schrijft u de mooiste wenskaarten! Natuurlijk ook
geschikt om gewoon mee te tekenen.
Ref. 377-8:

Etui 10 dubbelpunter viltstiften

€6,46

€7,16

Ref. 7015:

Bureelset met
15 markeerstiften

€14,46

De Re+new kringloop is circulair: van iets ouds wordt iets nieuws gemaakt. Deze producten zijn zo
ontworpen dat ze zonder problemen opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Duurzaamheid ten top!

Ref. 222-10:

Etui met 8 stiften

Stabilo Boss deskset met de volledige range
beschikbare kleuren. Niet minder dan 15 verschillende
markeerstiften: 9 fluo- en 6 pastelkleuren.

Plastic is een handig en voordelig materiaal, maar als afval heeft het niks te zoeken in het milieu. Daarom
ontwikkelt Novus meer en meer producten met een groot deel aan gerecycleerd afval.

Stabilo Trio 2 in 1: met deze tweepuntstiften met
driehoekige grip heeft u meteen een fijne en een
dikkere punt voor iedere kleur voorhanden.

Klasdoos 288 kleurpotloden Carioca in 12 verschillende
kleuren. Per kleur gesorteerd in een apart vak.
Ref. 42833: Klasdoos

12 x 24 kleurpotloden

Ref. B2NRE: Nietmachine
95% gerecycl. - 25 blad

Ref. B216RE: Perforator

€9,66

€7,38

Ref. B4NRE: Nietmachine
81% gerecycl. - 40 blad

Ref. B230RE: Perforator
62% gerecycl. - 30 blad

€18,08

€9,21

64% gerecycl. - 16 blad

Rekenmachines Citizen Eco uit 70% gerecycleerde
kunststof. Met Blauwe Engel-certificaat,
werkt volledig op zonne-energie. Verpakking uit
100% gerecycleerd karton en 100% recycleerbaar.

€32,97
Ref. ECC110: 8 dig. - 7 x 12 x 1,5cm €6,93*
Ref. ECC210: 8 dig. - 10 x 14 x 3cm €9,45*
Ref. ECC310: 12 dig. - 11 x 17 x 3,5cm €14,73*
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1. Rabo step 3 wielen
Step met groot voetoppervlak met 3 brede wielen,
kantelt niet.

Garantie
5 jaar garantie
op framebreuken.

1

Ref. 757021: 1-3 jaar

€191,66

2. Rabo step 2 wielen
Step met 2 brede wielen voor goede stabiliteit.
Voorzien van een achterwielrem.
Ref. 757020: 3-7 jaar
Ref. 757023: 6-12 jaar

9. Rabo driewieler Strijdwagen
Driewieler voor 1 of 2 kinderen - met zitje voor
bestuurder en anti-slip staplatform voor de passagier.

9

Ref. 757031: 3-8 jaar

2

10. Rabo driewieler Transportwagen
Driewieler voor 1 of 2 kinderen - met zitje voor
bestuurder en een bak voor voorwerpen of een
passagier.

10

€195,42
€224,21

Ref. 757040: 3-8 jaar

3. Rabo stapfiets 3 wielen
Driewieler zonder pedalen voor de allerkleinsten.
Ref. 757022: 1-3 jaar

3

€188,76

Ref. 757055: 2-4 jaar
Ref. 757053: 4-7 jaar
Ref. 757054: 5-12 jaar

Ref. 757046: 4-8 jaar
4

Ref. 757027: 4-8 jaar
5

5. Rabo driewieler
Driewieler met pedalen en comfortabele zitting
Superstevig frame en brede wielen.
Ref. 757025: 1-4 jaar
Ref. 757026: 3-7 jaar

13

Ref. 757037: 4-10 jaar

€299,66

€194,81
€228,33

6. Rabo fiets 2 wielen
Tweewieler met stevige pedalen en brede wielen.

14. Rabo Circusfiets
Tweewieler met pedalen op achterwiel en hoog zitje voor extra behendig fietswerk.

6

Ref. 757024: 7-18 jaar

€200,86
€263,78
7

€248,90

15. Trekfiets Riksja
Tweewieler kar met trekbeugel voor stoere trekker en
zitje met voetensteun voor 1 passagier.

15

7. Rabo driewieler Easy Rider
Driewieler met hoog stuur en groot zadel met
ruggensteun.
Ref. 757029: 3-9 jaar

€361,55

13. Rabo Roeifiets
Driewieler met 1 klein wiel achteraan met besturing en
trappen via handbediende pedalen.

14

Ref. 757033: 3-7 jaar
Ref. 757034: 4-10 jaar

€365,90

12. Rabo Go-Kart
Driewieler met achterwielsturing via afzonderlijke
stuurhendels en extra groot zadel.

12

€176,42
€185,13
€202,55

€335,29

11. Rabo fiets met zijspan
Driewieler voor 1 of 2 kinderen - met zitje voor
bestuurder en zijspan voor passagier.

11

4. Rabo stapfiets 2 wielen
Tweewieler zonder pedalen voor jonge kinderen.

€329,12

Ref. 757043: 4-10 jaar

€245,99

€257,13
16
8

8. Rabo driewieler Taxi
Driewieler voor 1 of 2 kinderen - met 2 zitjes achter
elkaar voor bestuurder en passagier.
Ref. 757030: 3-8 jaar
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TIP

Voor het volledig overzicht:
typ ‘fietsje’ op www.lumap.be

16. Rabo Handkar
Stevige kar op vier wielen met enkele handgreep. Voor
eenvoudig verplaatsen van objecten of vervoer van
kinderen.
Ref. 757036: 0-99 jaar

€470,45
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TIP

Niets zo leuk voor kinderen als gezellig buiten
spelen! Een speelhuis biedt kinderen vele
mogelijkheden om zich te ontwikkelen door
rollenspel, kindertheater, enz. Daarnaast kan je
ook gewoon buiten plaatsnemen op het eigen
kinderterras en genieten van de zon of van
activiteiten om je heen. Wil je niet stilzitten?
Leef je dan uit op de houten klimrekken!
Klassiek speelhuis met voorgemonteerde panelen
uit oerdegelijk robiniahout inclusief vloerplaat en
dak, met open voordeur en 3 ramen, voor binnen- of
buitengebruik.
Ref. SHR1001: 140 x 100 x H148 cm €3.231,98

Moderne versie van het klassieke houten speelhuis.
Kubusvormig met 4 wanden en een dak (alle voorgemonteerd) met telkens 2 ramen om op verschillende
manieren in of uit te klauteren. Speelhuis en klimrek in 1.
Ref. SHR2020: 118 x 118 x H100 cm - ramen zijn 75 x 75
cm en 35 x 35 cm €3.538,09

Voor het volledig overzicht:
typ ‘foamset’ op www.lumap.be

Zachte mat met opstaande rand als veilige speelhoek
voor de jongste kinderen. Met deze vrolijke kleuren
worden kinderen gestimuleerd tot het gebruik van hun
fantasie en wordt dit hun favoriete speelplekje.

Foam speelen klauters
ets voor de
speelplaats.
overdekte
Stevige foam
PVC-hoes. M
overtrokken
akkelijk af te
met
wassen en d
Kindveilig en
uurzaam.
ftalaatvrij. Vo
or eindeloos
speelplezier!

Ref. 321931: 156 x 156 x 32 cm
€729,76

BESTSELLER
Foam Klauterset.
Multifunctionele bouw- en klimset. Kan op vele
manieren gecombineerd worden. Omvat 11 delen
met o.a. een trapelement, een glijbaan, een tunnel, 4
matten, enz.
Ref. 320125: 250 x 250 x H150 cm
€1.179,93

Combinatie van 5 houten platformen van 25 cm hoog.
Kunnen trapsgewijs gestapeld worden of alle naast
elkaar. Kinderen kunnen hier hun zit- of ligplaatsje
maken of je kan de platformen ook als podium
gebruiken.
Ref. 1107525: Set 5 dennenhouten platformen van elk
110 x 75 x H25cm €1.784,01

Kleurrijke speeltrein uit 8 elementen uit PVCovertrokken foam.
Ref. 321937: lengte 342 cm
€681,45

Met klimmen en klauteren kunnen kinderen
zich helemaal uitleven. Draagt ook bij tot de
ontwikkeling van motoriek en coördinatie. Deze
klimrekken zijn enkel geschikt voor binnengebruik.

Gymnastiekdriehoek met ladder, klimmuur en klimnet.
Ref. KR6002: 104 x 117 x 93 cm €801,36
Klauterdriehoek met houten sporten.
Ref. KR0946: 90 x 40 x 80 cm €189,28

Speelkasteel met 12 modules. Speciaal ontworpen om
met deze modules een 3-dimensionele constructie te
bouwen. Helpt kinderen met de logische en ruimtelijke
ontwikkeling. Extra optie: groene mat binnenplein (niet
bij kasteel inbegrepen).

Klimboog met houten sporten.
Ref. KR0947: 98 x 44 x 50 cm €189,28

Ref. 321904: 140 x 140 cm
€597,05
Ref. 321888: 125 x 125 x 2 cm
€100,73
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Evenwicht &
coördinatie
ontwikkelen
Deze motorieksets bevatten blokken, stangen, ringen,
evenwichtsplanken en verbindingsstukken. Optimaal
om de motorische vaardigheden van kinderen te
bevorderen. Geschikt voor meerdere leeftijden vanaf 3
jaar.

Natuurpaden: handige set met 9 onderdelen die in
elkaar passen en daardoor eenvoudig op te bergen is.
Kinderen kunnen naar hartenlust de paden van
dieren volgen: van de kleinste kikkerpootafdrukken
naar olifantenpootafdrukken.
Ref. KP5002: Vanaf 1 jaar draagvermogen tot 60 kg
€233,40

ours in
Loop- en balanceerparc
tevoetenpad.
3 vormen, ideaal als blo

Basis

Jungleparcours: set met 10 onderdelen. Bestaat uit 4
basiselementen en 6 boomstammen (1 brede zijde, 1
smallere zijde, maar alle zijden voorzien van reliëf). Kan
op meerdere manieren gecombineerd worden.
Ref. KP5001: Vanaf 2 jaar - draagvermogen tot 60 kg
€256,52

Wordt geleverd in een handige opbergtas. Maximaal
draagvermogen 50 kg.

Ref. MS2000: basisset met 34 onderdelen
€350,39
Ref. MS2020: Extra Large set met 102 onderdelen
€578,65

In handige opbergtas

Extra large
Balanceerparcours in felle kleuren met 8 rechte
balken en 8 bochten. Te combineren naar wens. Met
noppen om voetgevoel, evenwicht en coördinatie te
stimuleren.
Ref. KP5003: Vanaf 2 jaar - draagvermogen tot 80 kg
€273,04

Aanpasbare ad
moeilijkheidsgra

Set van 4 balanceerkussens met noppen en ribbels
in handige draagtas. Door toevoeging van extra lucht
wordt het kussen harder om de moeilijkheidsgraad te
verhogen.
Ref. KP5012: 24 x 31 x 4,5 cm per element
€201,20

TIP

Voor het volledig overzicht:
typ ‘evenwicht’ op www.lumap.be
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TIP

TIP

Voor het volledig overzicht: typ
‘behendigheid’ op www.lumap.be

Voor het volledig overzicht:
typ ‘sensoriek’ op www.lumap.be

Visspel voor ontwikkeling van de fijne motoriek
(goed mikken) met 2 enkelvoudige hengels,
1 dubbele hengel en 6 zeedieren.

60cm ø

Ref. 444302: Sensorisch luchtkussen klein diameter 35 cm x 6 cm. 1 zijde met lichte structuur
en 1 zijde met grotere noppen.
€42,30

Ref. KF0008 €53,17

ester alleen of
Vang de vis, krab of ze
ngel voor gelijktijdige
gebruik de dubbele he
nen, wat het
coördinatie met 2 perso
maakt.
vangen extra uitdagend

Ref. 444301: Sensorisch luchtkussen groot diameter 60 cm x 6 cm. 1 gladde zijde
en 1 zijde met noppen.

35cm ø

€118,84

Ref. 110374: Set 5 ronde fascinatiematten diameter
40cm. Transparant omhulsel gevuld met kleurrijke gel
vormt telkens een nieuw patroon.
€185,35

A

C

A. Ref. 110509: 12-delige set met sensorische

vormen in zak. Vanaf 3 jaar
€37,52

B. Ref. 112068: Set 10 sensorische ballen in zak.
€49,40
C. Ref. 112083: Set 35 sensorische objecten in zak.
€214,81

Ref. 320130:

Ref. 320131:

€20,90

€23,82

Set 6 swingballen met voetring

Set 6 vanghoorntjes met balletje

Ref. 170069: Reactiebal met grillige

vorm: gaat steeds een andere kant
op, onmogelijk te voorspellen naar
waar. Diam. 10 cm rood

B

Met lucht gevulde sensorische kneedballen
voor grijpen, knijpen, duwen, kneden.
Stimuleert fijne motoriek.

€8,03
Ref. 223308: diam. 7 cm €4,14
Ref. 223307: diam. 8 cm €4,79
Ref. 223306: diam. 9 cm €5,80
Ref. 223305: diam. 15 cm €11,65
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8cm

9cm

15cm
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Gevulde sport- en bewegingskast.
Bevat o.a. kegels, ballen, loopklossen, ringen, enz.

Verkleedset voor 13 kinderen
met dierhuiden, prins(ess)en,
een fee en een heks.

Ref. K2070VU: kast 90 x 60 x H80 cm op wielen
€435,94

Ref. 120624: €179,69

Gevulde knutsel- en schilderkast.
Bevat o.a. plakkaatverf, gekleurd papier,
kleurpotloden, sponzen, enz.

Het
beestje
lieveheers
s
was tijden t
en
m
o
het fotom
gen
lo
v
e
g
even weg

Ref. K0783VU: kast 98 x 45 x H76 cm op wielen
€463,83

Verjaardagstroon: kinderen genieten ten volle
van verjaardagsgezang als ze ook nog eens mogen
plaatsnemen op deze troon! Compleet met
verjaardagskroon voelen ze zich de koning te rijk.
Ref. S2191V: 66 x 45 x H72 cm - zithoogte 26 cm
€215,33

Houten speelkeuken met accessoires. Bevat
microgolf, gootsteen met kraan, fornuis, enz.
Ref. SK0958: 60 x 30 x H80 cm
€148,25

Zitzak: languit liggen, een nestje maken of gewoon
comfortabel zitten: met deze zitzakken kan het allemaal.
PVC-hoes, gevuld met granulaat. Diam. 70 cm - 150 x 60 cm.
Ref. ZZ585B (blauw)
Ref. ZZ585J (geel)
Ref. ZZ585R (rood)
Ref. ZZ585V (groen)
€196,88

Houten werkbank met accessoires. Bevat zaag,
schroevendraaier, hamer, enz. Totaal: 86 elementen.
Ref. WB5108: 50 x 35 x H95 cm
€116,41

70cm diameter
Kies zelf je kleur
B

Grote klassikale set muziekinstrumenten in opbergzak.

J

R

V

Set 2 cymbalen voor
het ontwikkelen van
muziek- en ritmegevoel.

€21,34

Ref. 120083:

Set 8 verkeersborden
Ref. 510568: hoogte 82 cm

€30,04

€44,10

Ref. 120099:

Set met 20 instrumenten
€105,45
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Verkeerslicht - werkt op
4 AAA-batterijen
(niet meegeleverd).
Ref. 510566: hoogte 74 cm

cymbalen diam.15cm
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Wiskunde is leuk!

TIP

Voor het volledig overzicht:
typ ‘rekenhulp’ op www.lumap.be

Telraam met 20 of 100 kralen uit gerecycleerd hout.

Magnetische decimalenset.
Bevat rode duizendblokken (5), blauwe honderdplaten
(12), groene tienstaafjes (12) en gele éénblokjes (25).

Ref. 80230: 20 kralen rood/wit: €5,72
Ref. 80235: 100 kralen rood/blauw: €14,19

Ref. 30601 €29,10

Kralenstrengen met 20 of 100 uit gerecycleerd plastic.
Ref. 80250: 20 kralen wit/rood, 45 cm: €3,56
Ref. 80262: 100 kralen wit/rood, 150 cm: €10,08

Magnetisch

Set 12 magnetische honderdvelden voor individueel
gebruik met 20 rode en 20 blauwe magneetrondjes +
20 rode en 20 blauwe magneetringen.
Ref. 50822: 50 x 50 cm €44,39

Magnetisch

Set 6 geometrische vormen uit transparant
gerecycleerde plastic met afneembaar deksel.
Ref. 39604: hoogte 10 cm €21,38

Transparante kubieke decimeter met gekleurde
honderdplaten (9), tienstaafjes (8) en éénblokjes (20).
Om volume visueel te maken.
Ref. 39570: uit gerecycleerd plastic €16,04

Rekenset decimalen met rode duizendblok (1) , blauwe
honderdplaten (10), groene tienstaafjes (10) en gele
éénblokjes (100).
Ref. 39577: uit gerecycleerd plastic €16,70
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orden
w
d
l
u
v
e
Kan g ter, zand, enz.
met wa

Visuele voorstelling van 1 kubieke meter d.m.v. 12
profielen van 1 meter.
Ref. 81005: uit gerecycleerd plastic €43,97
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Veiligheid boven alles
De veiligheid van kinderen kan niet voldoende aandacht krijgen!

Hoe vaak gebeurt het niet dat kinderen vallen of botsen of hun kleine vingertjes klemmen tussen deuren?
Met de volgende beveiligingssystemen kunnen heel wat doktersbezoeken vermeden worden.

Hoekbekleding Professional SafePlus schokdempende
en bijtvaste hoekbeschermer. Verdraagt extreme
temperaturen van -20°C tot +80°C en is daardoor
bestand tegen de zon. Te bevestigen met MS-polymeer.
Voor binnen- en buitengebruik.
Ref. 506161B: 100 x 6,1 x 6,1 cm blauw
Ref. 506161R: 100 x 6,1 x 6,1 cm rood
€28,21

TIP

Voor het volledig overzicht:
typ ‘veiligheid’ op www.lumap.be

Deurstopper voorkomt het onverwacht dichtvallen van
open deuren. Eenvoudig in gebruik. Voor kier van 5 tot
25 mm.
Ref. 500272: deurstopper voet rood: €11,79

Finger Alert beveiliging tegen geklemde
vingertjes. Geen gapende kier meer waar de
deur opendraait beschermt jonge kinderen
tegen letsel. Eenvoudige bevestiging d.m.v.
schroefjes of reeds aangebrachte tape.
Ref. 500226: 180 cm, draait tot 180°, wit
€63,97

Set 4 deurstopperdieren om eenvoudig over een
open kastdeur te schuiven en geklemde vingers te
voorkomen.
Ref. 320011: €9,06

Zuilbekleding robuust en schokabsorberend. Voor
binnen- en buitengebruik. Bijtvast, eenvoudig schoon
te maken. Te bevestigen met MS-polymeer of
neopreenlijm. Niet giftig brandvertragend materiaal.

Hoekafronders voor scherpe hoeken van tafels - te
bevestigen met tape. Voor tafelbladen van 2 tot 3,2 cm.
Ref. 500275: Set 4 stuks diam. 3,8 cm transparant
€7,62

Ref. 501503: Rol 200 x 100 x 2 cm blauw
Ref. 501510: Rol 200 x 100 x 2 cm grijs
€227,17

Hoekbekleding Professional discrete en
schokabsorberende hoekbumper uit zacht EVAmateriaal. Inclusief vooraf aangebrachte tape voor
makkelijke montage. Voor binnen- en buitengebruik.
Ref. 501749: 100 x 2,5 x 2,5 cm wit €11,01
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Stopcontactbeveiliging: plastic plug om stopcontacten
af te dekken.
Ref. 320013: Set 8 stuks groen: €3,12
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Constructiemateriaal
Koffer met 640 steekbloemen in 6 transparante
kleuren. Voor eindeloos combineren tot originele
figuren. Bevordert de fantasie en de fijne motoriek.

Koffer met 90 bouwblokken in 4 vormen en 6
transparante kleuren. Bevordert het ruimtelijk inzicht en
de fijne motoriek.

Ref. 120571: €69,60

Ref. 120574: €49,83

Bouwrietjes 20 cm in 6 vrolijke kleuren
en met 5 verschillende soorten connectors.
Ref. 326087: Set 1000 onderdelen
€85,50

Maxi
Afsluitbare box met 88 maxi bouwblokken
in 5 vormen en 5 kleuren.
Ref. 328813: €26,16

Koffer met 6 snoeren en 144 rijgfiguren in 9 vormen
en 6 transparante kleuren. Bevordert de ooghandcoördinatie en de fijne motoriek.

Afsluitbare box met 200 medium bouwblokken
in 5 vormen en 5 kleuren.

Medium

Ref. 322247: €24,55

Ref. 120516: €42,50

Set 16 blokken “ocean” in plastic box met 6
dubbelzijdige voorbeeldkaarten. Voor ruimtelijk inzicht.
Koffer met 50 parelbouwblokken in 6 vormen. De
transparante blokken bevatten gekleurde plastic kralen.
Voor leuke bouwwerken of om te sorteren.

Ref. KC2004: €61,44

Ref. 120572: €72,13

Serviesset uit kunststof in vrolijke kleuren: groot en klein
bord, soepbord, beker, vork, mes en lepel in vijfvoud.
Reuzensteekbord met 100 pinnen in 10 kleuren,
inclusief 10 sorteerbakjes en 24 voorbeeldkaarten.
Voor de ontwikkeling van de fijne motoriek.
Ref. 120321: €57,50

TIP

Voor het volledig overzicht: typ
‘constructie’ op www.lumap.be
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Ref. 321660B (blauw)
Ref. 321660J (geel)
Ref. 321660O (oranje)
Ref. 321660V (groen)
€104,63

Kies zelf je kleur
B

J

O

V
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Handpoppen voor de ontwikkeling van spraak en
interactie bij jonge kinderen.

Handpoppen voor het aanleren van cijfers en letters
met velcro op 1 handpalm.

Ref. 814685: Handpop Louis 85 cm: €69,09
Ref. 814785: Handpop Marie 85 cm: €69,09

Ref. 812370: Handpop Noah 70 cm cijfers: €69,09
Ref. 812570: Handpop Ella 70 cm letters: €69,09

Louis

Ella

Noah
Marie

Door hun emoties te leren (her)kennen en begrijpen,
kunnen kinderen hun gedrag beter afstemmen op hoe
ze zich voelen.

Set 6 emotiekussentjes uit katoen gevuld met granulaat.
Voor het aantonen van gevoelens eer ze zich goed
kunnen uitdrukken. Diameter 12,5 cm.

Ref. 320613:

Ref. 112070:

€22,80

€24,24

Set 6 emotieballen 15 cm

Set 6 kussentjes in zak

Aankleedpoppen helpen de vaardigheden en motoriek
te ontwikkelen. Met verschillende types sluitingen
(knopen, velcro, veters, enz.)

Set 6 emotiehandpoppen stimuleert kinderen over hun
gevoelens te spreken en empathie te ontwikkelen.
Hoogte 25cm.

Ref. 322065: Pop Leon 75 cm: €57,31
Ref. 322054: Pop Lena 75 cm: €57,31

Ref. 322034: €35,89

Lena

Leon

www.

.be

Maandag

8u - 12u & 13u - 17u

Dinsdag

8u - 12u & 13u - 17u

Woensdag

8u - 12u & 13u - 17u

Lumap NV

Donderdag

8u - 12u & 13u - 17u

Westerring 35

9700 Oudenaarde

Vrijdag

8u - 12u & 13u - 15u

055 33 12 12

info@lumap.be

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

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

