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Welkom op de Woodix Toys website! Woodix Toys is
gespecialiseerd in de productie, distributie en
verkoop van handgemaakt houten speelgoed. Al
ons houten speelgoed is handgemaakt door
professionele,
gedreven
en
kwaliteitsvolle
ambachtslui.
In deze brochure vindt u een volledig overzicht van
ons beschikbaar handgemaakt houten speelgoed.
Indien u meer informatie wenst over bepaald
houten speelgoed en u leest deze catalogus op een
computer met een internetverbinding, klik dan heel
eenvoudig op de “lees meer”-knop en u wordt
onmiddellijk naar onze website geleid.
Op onze website vindt u een schat aan informatie over handgemaakt houten speelgoed en vele
gerelateerde onderwerpen zoals veiligheid en houten speelgoed, creativiteit en speelgoed en zo veel
meer. In onze online webshop kan u een breed gamma van kwaliteitsvol en duurzaam handgemaakt
houten speelgoed kopen.
Wij hopen dat u van onze brochure geniet en dat u de informatie vindt die u zoekt. Mocht u suggesties
of vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@woodixtoys.com.
Het Woodix Toys team.

Bent u geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van de
wonderlijke wereld van (houten) speelgoed, schrijf u dan in op
onze nieuwsbrief. Op regelmatige tijdstippen sturen we u dan
interessant nieuws over (houten) speelgoed.
U
kan
zich
inschrijven
www.woodixtoys.com.

op

onze

nieuwsbrief

via

Bent u een reseller of een distributeur die
geïnteresseerd
is
in
het
verkopen
van
handgemaakt houten speelgoed van Woodix Toys?
Contacteer ons dan door een email te sturen naar
sales@woodixtoys.com.
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Woodix Toys: gedreven door passie voor houten speelgoed
Woodix Toys is gespecialiseerd in de productie,
distributie en verkoop van handgemaakt houten
speelgoed. Het bedrijf werd opgericht in 2007 door een
team dat gedreven is door een gemeenschappelijke
passie voor houten speelgoed. De kantoren van Woodix
Toys bevinden zich in Antwerpen (België) en Bangalore
(India). De distributie en verkoop van ons handgemaakt
houten speelgoed wordt beheerd vanuit onze kantoren in
Antwerpen en Mortsel. Ons kantoor in Bangalore staat in
voor de selectie van onze ambachtslui en de productie
van ons handgemaakt speelgoed.

Woodix Toys: handgemaakt door ambachtslui
Ons houten speelgoed wordt zorgvuldig en met de hand
gemaakt in India door professionele ambachtslui en dit
volgens de vereisten en de richtlijnen van het Europese CEcertificatieproces. We hebben een team van ambachtslui met
gespecialiseerde
vaardigheden
in
het
creëren
van
kwaliteitsvol, duurzaam en mooi houten speelgoed. Bij het
ontwerpen van ons houten speelgoed wordt veel aandacht
besteed aan het leertraject van kinderen, het gebruik van
speelgoed en uiteraard het speelplezier.

Woodix Toys: uniek houten speelgoed
Aangezien ons houten speelgoed handgemaakt is, is al het
houten speelgoed van Woodix Toys uniek houten
speelgoed. Wij bieden u dan ook een uitgebreide collectie
aan
van
uniek
houten
speelgoed
zoals
houten
dinosaurussen, houten dieren, houten treinen, houten
voertuigen en wagens, houten cabriojeeps en veel meer en
dit voor alle leeftijden. Al ons houten speelgoed wordt met
de grootste zorg en passie met de hand gemaakt door
onze ambachtslui met als ultiem doel: veilig speelplezier
voor elk kind.
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Woodix Toys
Karel de Backerstraat 62
2620 Hemiksem
België
Tel: +32 (0)3 369 01 60
Fax: +32 (0)3 369 01 61
Email: info@woodixtoys.com
Web: www.woodixtoys.com
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Treinen ... het is erg moeilijk om een kind te
vinden dat niet van treinen houdt! Treinen
stimuleren de fanatasiewereld van kinderen. Met
treinen kunnen kinderen grenzen oversteken,
reizen naar onbekende landen en fantastische
avonturen beleven of ze nu passagier of
machinist zijn.
De houten treinen uit onze "treinen in natuurlijk
hout"
reeks
zijn
ontworpen
om
de
fantasiewereld van de kinderen te stimuleren.
De grote houten trein uit deze reeks is modulair ontworpen om des te meer plezier mee te beleven: er
is een basis locomotief met een kleine wagon die je verder kan uitbreiden met grotere wagons.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel details, maar
rechtlijnig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na
een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooie
houten trein. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen
verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te
houden. Elke houten trein is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke
afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ... Het gebeurt zelfs dat
volwassenen de woonkamer of het kantoor decoreren met deze wondermooie houten treinen.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten trein
Artikelcode: NWVT 011

Een mooie houten treinset met locomotief, één kleine wagon en 2 grote wagons. Bijna 60 cm lang!
Deze houten trein is klaar om in actie te treden maar wacht op een enthousiaste machinist om de trein
te besturen. Zal uw kind de machinist worden van deze houten trein?
Lees meer ...
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Grote houten trein
Artikelcode: NWVT 013

Een mooie en grote houten trein die bestaat uit een houten locomotief en een houten wagon. Meer dan
52 cm lang! Deze houten trein is een echt meesterwerk van vakmanschap, houtkunst en creativiteit.
Samen met deze houten stoomtrein en de aangekoppelde houten wagon zal uw kind in zijn
fantasiewereld naar onbekende landen reizen, grenzen oversteken, lange en spannende reizen maken
en vele avonturen beleven. Zelfs sommige ouders zouden wel eens geboeid kunnen geraken door deze
fantasiewereld, gecreëerd door deze houten trein.
Lees meer ...

Grote houten wagon voor grote houten trein
Artikelcode: NWVT 012

Houten wagon om de grote houten trein nog langer en nog leuker te maken. Deze houten wagon is
een uitbreiding voor de grote houten trein. Door deze houten wagon aan de grote houten trein te
koppelen, wordt de houten trein nog langer. Je kan er zo veel wagons aan koppelen als je maar wenst.
Lees meer ...
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Grote houten trein – set 1
Artikelcode: NWVT S001

Een echte grote mooie houten treinset, bestaande uit een locomotief, 1 grote wagon en 1 kleine
wagon. Wel meer dan 75 cm lang!
Lees meer ...

Grote houten trein – set 2
Artikelcode: NWVT S002

Nog een andere, echte grote mooie treinset, bestaande uit een locomotief, 2 grote wagons en 1 kleine
wagon. Bijna 100 cm lang!
Lees meer ...
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Grote houten trein – set 3
Artikelcode: NWVT S003

Nog een andere, echte grote mooie houten treinset, bestaande uit een locomotief, 3 grote wagons en 1
kleine wagon. Bijna 123 cm lang!
Lees meer ...

Grote houten trein – set 4
Artikelcode: NWVT S004

De meest fantastische en grootste treinset van Woodix Toys, bestaande uit een locomotief, 1 kleine
wagon en 4 grote wagons. Bijna 150 cm lang!
Lees meer ...
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De
houten
dinosaurussen
uit
onze
"dinosaurussen in natuurlijk hout" - reeks zijn
echte
meesterwerken
van
houtkunst
en
creativiteit. Door de dinosaurussen vooruit te
duwen, bewegen sommige delen van de
dinosaurussen volledig automatisch, zonder het
gebruik van electronica. Mechanica uit de tijd
van voor de uitvinding van batterijen en
microchips. Geweldig houten speelgoed om mee
te spelen en een "collectors item" voor elke
dinofan (jong en oud). Fantastisch houten
speelgoed om de prehistorie tot leven te
brengen in de fantasiewereld van uw kind.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel details, maar
rechtlijnig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na
een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooie
houten dinosaurus. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen
verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te
houden. Elke houten dinosaurus is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de
persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ... Zelfs volwassenen
decoreren soms hun woonkamer of kantoor met deze prachtige houten dinosaurussen.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten dinosaurus: hadrosaurus
Artikelcode: NWAT 001

Een
wonderlijke
houten
dinosaurus,
type
hadrosaurus. Deze houten dinosaurus, type
hadrosaurus, is een echt meesterwerk van
vakmanschap, houtkunst en creativiteit. De
houten hadrosaurus is het favoriete houten
speelgoed van veel van onze werknemers en hun
kinderen. Door de houten dinosaurus vooruit te
duwen, bewegen sommige delen van de
dinosaurus volledig automatisch, zonder het
gebruik van electronica. Mechanica uit de tijd van
voor de uitvinding van batterijen en microchips.
Lees meer ...
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Houten dinosaurus: triceratops
Artikelcode: NWAT 002

Een indrukwekkende houten dinosaurus, type triceratops. Deze houten dinosaurus, type triceratops, is
een echt meesterwerk van vakmanschap, houtkunst en creativiteit. Door de houten dinosaurus vooruit
te duwen, bewegen sommige delen van de dinosaurus volledig automatisch, zonder het gebruik van
electronica. Mechanica uit de tijd van voor de uitvinding van batterijen en microchips.
Lees meer ...

Houten dinosaurus: stegosaurus
Artikelcode: NWAT 003

Een stoere houten dinosaurus, type stegosaurus. Deze houten dinosaurus, type stegosaurus, is een
echt meesterwerk van vakmanschap, houtkunst en creativiteit. Door de houten dinosaurus vooruit te
duwen, bewegen sommige delen van de dinosaurus volledig automatisch, zonder het gebruik van
electronica. Mechanica uit de tijd van voor de uitvinding van batterijen en microchips.
Lees meer ...
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Het houten speelgoed uit onze "houten
voertuigen en
houten wagens in natuurlijk
hout" - reeks is fantastisch houten speelgoed
voor elk kind dat er van droomt om met een
cabriojeep te rijden of een tankauto te besturen
of kinderen naar school te brengen met de bus
of ...
Het idee achter het ontwerp van deze houten
voertuigen en houten wagens is om kinderen te
laten spelen met eenvoudig ontworpen, maar
vooral mooie houten wagens en voertuigen die
de creativiteit en fantasie stimuleren. Geen onnatuurlijk plastiek, geen 'high tech' en niet te veel
details, maar mooi in al zijn eenvoud. Laat de kinderen hun fantasie en verbeeldingskracht volledig tot
hun recht komen met deze mooie houten speelgoedvoertuigen.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel details, maar
rechtlijnig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na
een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooi
houten voertuig. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen
verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te
houden. Elk houten voertuig is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de
persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ... Zelfs volwassenen
decoreren soms hun woonkamer of kantoor met één van deze prachtige houten wagens.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten cabriojeep
Artikelcode: NWVT 003

Een robuuste houten cabriojeep die rechtstreeks komt uit de wereld van spannende safari trips of het
ruwe landschap.
Lees meer ...
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Houten auto
Artikelcode: NWVT 004

Een eenvoudige maar leuke en grappige houten auto.
Lees meer ...

Houten kraan
Artikelcode: NWVT 005

Een mooie houten kraan met beweegbare hefkraan, ideaal om uw kind te helpen met de
verbouwingswerken.
Lees meer ...
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Houten traktor
Artikelcode: NWVT 006

Een robuuste maar mooie houten traktor.
Lees meer ...

Houten bus
Artikelcode: NWVT 007

Een houten bus, eenvoudig maar mooi.
Lees meer ...
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Houten tankwagen
Artikelcode: NWVT 008

Een solide houten tankwagen voor al uw vloeibaar transport.
Lees meer ...

Houten vrachtwagen
Artikelcode: NWVT 009

Een handige, houten vrachtwagen met beweegbaar laadplatform.
Lees meer ...
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Houten oorlogstank
Artikelcode: NWVT 010

Een stevige, houten oorlogstank met een beweegbaar kanon.
Lees meer ...
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Al eeuwenlang zijn dieren trouwe vrienden voor
mannen, vrouwen en kinderen. Eens dat een
houten dier uit onze "houten dieren in natuurlijk
hout" - reeks deel uit maakt van uw gezin dan
wordt het meteen de trouwe vriend van uw kind.
Onze houten dieren in natuurlijk hout zijn zo
ontworpen dat het lijkt alsof ze levensecht
bewegen. En geloof ons, zelfs onze krokodillen!
Ideaal houten speelgoed om de fantasiewereld
van uw kind te stimuleren.

Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel details, maar
rechtlijnig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na
een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooi
houten dier. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen
verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te
houden. Elk houten dier is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke
afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ... Het gebeurt zelfs dat
volwassenen de woonkamer of het kantoor decoreren met één van deze wondermooie houten dieren.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten hond
Artikelcode: NWAT 004

Een mooie en schattige houten hond. Spelen met de houten hond in huis of rennen met de houten
hond in de tuin of in het park.... met dit trouwe houten huisdier zal uw kind in zijn fantasiewereld
spannende avonturen beleven. Deze houten hond is een meesterwerk van vakmanschap, houtkunst en
creativiteit. Door de houten hond vooruit te duwen, gaan zijn poten automatisch op en neer en dit
zonder het gebruik van electronica. Mechanica uit de tijd dat batterijen en microchips nog niet waren
uitgevonden. De oren van de houten hond kunnen eveneens bewegen. Door een touwtje (niet
meegeleverd) aan de houten hond vast te knopen, kan je de houten hond gemakkelijk in leuk
trekspeelgoed veranderen zodat uw kind ook echt kan wandelen met deze houten hond.
Lees meer ...
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Houten kikker
Artikelcode: NWAT 005

Een grappige en lenige houten kikker. Het is erg leuk om met deze grappige en lenige houten kikker te
spelen. Ook deze houten kikker is immers een meesterwerk van echt vakmanschap, houtkunst en
creativiteit. Als je de houten kikker vooruit duwt, gaan zijn poten automatisch op en neer en dit zonder
gebruik van electronica. Het lijkt alsof de houten kikker echt op en neer springt. Mechanica uit de tijd
dat batterijen en microchips nog niet waren uitgevonden. Door een touwtje (niet meegeleverd) aan de
houten kikker vast te knopen, kan je de houten kikker gemakkelijk in leuk trekspeelgoed veranderen.
Zo kan uw kind echt op wandel met deze houten kikker.
Lees meer ...

Houten krekel
Artikelcode: NWAT 006

Een trotse en sierlijke houten krekel. Deze trotse en sierlijke houten krekel is super om mee te spelen.
Met zijn rollende pootjes zal de houten krekel uw kind overal volgen op een elegante wijze. Ook deze
houten krekel is een meesterwerk van echt vakmanschap, houtkunst en creativiteit. Als je de houten
krekel vooruit duwt, gaan zijn poten automatisch op een heel sierlijke manier op en neer en dit
helemaal zonder het gebruik van electronica. Mechanica uit de tijd dat batterijen en microchips nog
niet waren uitgevonden. Door een touwtje (niet meegeleverd) aan de houten krekel vast te knopen,
kan je de houten krekel gemakkelijk in leuk trekspeelgoed veranderen. Zo kan uw kind gaan wandelen
met deze houten krekel.
Lees meer ...
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Houten konijn
Artikelcode: NWAT 007

Een grappig springend houten konijn. Uw kind zal heel veel plezier beleven aan dit springend houten
konijn. Dit houten konijn is een meesterwerk van echt vakmanschap, houtkunst en creativiteit. Door
het houten konijn vooruit te duwen, gaat de rug van het houten konijn automatisch op en neer en dit
zonder het gebruik van electronica. Het lijkt alsof het houten konijn echt aan het springen is.
Mechanica uit de tijd dat batterijen en microchips nog niet waren uitgevonden. Door een touwtje (niet
meegeleverd) aan het houten konijn vast te knopen, verander je het houten konijn in leuk
trekspeelgoed. Zo kan uw kind een echte wandeling maken met dit houten konijn.
Lees meer ...

Grote houten krokodil
Artikelcode: NWAT 008

Een buigzame, levensechte en intrigerende grote houten krokodil. Dit meesterwerk van creativiteit van
onze ambachtsman laat geen enkel kind of volwassene onbewogen. Deze houten krokodil is zo
gemaakt dat wanneer uw kind er mee speelt, de krokodil beweegt zoals een echte krokodil dat doet.
Buigzaam, intrigerend en levensecht! Een prachtig voorbeeld van kunst uit houtbewerking.
Lees meer ...
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Houten krokodil
Artikelcode: NWAT 009

Een buigzame, levensechte en intrigerende houten krokodil. Dit meesterwerk van creativiteit van onze
ambachtsman laat geen enkel kind of volwassene onbewogen. Deze houten krokodil is zo gemaakt dat
wanneer uw kind er mee speelt, de krokodil beweegt zoals een echte krokodil dat doet. Buigzaam,
intrigerend en levensecht! Een prachtig voorbeeld van kunst uit houtbewerking.
Lees meer ...
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Het houten speelgoed uit onze "houten
speelgoed in licht natuurlijk hout vanaf 1 jaar" reeks is ideaal speelgoed om aan kinderen vanaf
de leeftijd van 1 jaar te geven. Het houten
speelgoed uit deze reeks zijn eenvoudig maar
vooral mooi ontworpen houten dieren op wielen.
Door het ontwerp van dit houten speelgoed
bewust eenvoudig te houden, draagt dit houten
speelgoed bij tot het stimuleren van de
fantasiewereld van uw kind.

Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel details, maar
rechtlijnig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na
een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooi
houten dier. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen
verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te
houden. Elk houten dier is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke
afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is van 1 tot en met 4 jaar of soms wel tot 5 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Rollende houten olifant
Artikelcode: LW13N 001

Een grappige rollende houten olifant.
Lees meer ...
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Rollend houten konijn
Artikelcode: LW13N 002

Een grappig rollend houten konijn.
Lees meer ...

Rollende houten eend
Artikelcode: LW13N 003

Een leuke rollende houten eend.
Lees meer ...
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Rollende houten slang
Artikelcode: LW13N 004

Een leuke rollende houten slang.
Lees meer ...

Rollende houten walvis
Artikelcode: LW13N 005

Een grappige rollende houten walvis
Lees meer ...
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Rollende houten krokodil
Artikelcode: LW13N 006

Een grappige rollende houten krokodil
Lees meer ...

Houten eendenfamilie
Artikelcode: LW13N 013

Een grappige en leuke houten eendenfamilie. Meer dan 50 cm lang! Mama-eend en haar 3 kleine
kuikentjes van deze leuke houten eendenfamilie zullen uw kind overal volgen. Maak er een touwtje
(niet meegeleverd) aan vast en de houten eendenfamilie wordt een super trekspeelgoed.
Lees meer ...
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Het houten speelgoed uit onze "houten
speelgoed in donker natuurlijk hout vanaf 1
jaar" - reeks is echt speelplezier voor kinderen
vanaf 1 jaar. Het ontwerp van dit houten
speelgoed is met opzet eenvoudig gehouden om
de fantasiewereld van jonge kinderen te
stimuleren. Wanneer u dit houten speelgoed
vooruit duwt, beweegt de bal in het speelgoed
en creëert de bal een speciaal visueel effect.
Het houten speelgoed uit deze reeks
handgemaakthandgemaakt in duurzaam en

is

natuurlijk sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek, geen ingewikkelde technologie en niet teveel
details, maar eenvoudig en mooi ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende
fantasiewereld. Na een zorgvuldige selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap
voor stap in een mooi houten dier. Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en
metalen verbindingsstukken vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk
te houden. Elk houten dier is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke
afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is van 1 tot en met 4 jaar of soms wel tot 5 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Rollende houten vis met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 007

Een rollende houten vis met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...
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Rollende houten eend met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 008

Een leuke, rollende houten eend met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...

Rollende houten olifant met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 009

Een leuke, rollende houten olifant met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...
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Rollend houten paard met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 010

Een mooi rollend houten paard met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...

Rollende houten dromedaris met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 011

Een rollende houten dromedaris met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...
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Rollende houten kip met ronddraaiende bal
Artikelcode: LW13N 012

Een rollende houten kip met een ronddraaiende bal.
Lees meer ...
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De houten rammelaars uit onze "indi houten
speelgoed" - reeks zijn prachtig ontworpen
houten
rammelaars
beschilderd
met
verf
gemaakt
van
plantenextracten.
Deze
plantaardige verf zorgt voor mooie en warme
kleuren. De prachtige vormen, de warme
kleuren en de zachte geluiden van de rammelaar
zullen elk kind bekoren vanaf de leeftijd van 1
jaar.
Spelenderwijs leren de kinderen kleuren,
vormen en geluiden ontdekken met onze indi
houten rammelaars. Dit houten speelgoed is niet alleen leuk om mee te spelen maar stimuleert ook de
ontwikkeling van de grove en fijne motoriek van uw kind.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten rammelaars. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een
ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna
(India). Elke houten rammelaar uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en
door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 1 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten rammelaar met 3 staafjes
Artikelcode: LW13I 004

Een mooie indi houten rammelaar met 3 staafjes.
Lees meer ...
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Indi houten rammelaar met 9 ringen
Artikelcode: LW13I 005

Een mooie indi houten rammelaar met 9 ringen.
Lees meer ...

Indi houten rammelaar met 4 ringen
Artikelcode: LW13I 006

Een mooie houten rammelaar met 4 ringen.
Lees meer ...
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Indi houten rammelaar met 4 cirkels
Artikelcode: LW13I 007

Een mooie houten rammelaar met 4 cirkels.
Lees meer ...

Indi wooden rattle with 6 circles
Artikelcode: LW13I 008

Een mooie houten rammelaar met 6 cirkels.
Lees meer ...
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Of het nu gaat om een houten ringfiguur met 10
ringen of één met 6 ringen, deze houten
ringfiguren
van
onze
"indi
houten
speelgoedreeks"
zijn
prachtige
houten
ringfiguren. Ze zijn mooi ontworpen en
beschilderd met verf van plantenextracten. Deze
verftechniek zorgt voor prachtige en warme
kleuren.
Door te spelen met deze houten ringfiguren
wordt de oog- en handcoördinatie van uw kind
gestimuleerd, alsook de ontwikkeling van de
grove en fijne motoriek, de fantasiewereld en
creativiteit.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten ringfiguren. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een
ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna
(India). Elke houten ringfiguur uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en
door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten ringfiguur: grote beer
Artikelcode: LW13I 013

Een kleurrijke
berenhoofd.

houten

ringfiguur

met

een

Lees meer ...
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Indi houten ringfiguur: teddybeer
Artikelcode: LW13I 014

Een kleurrijke
teddybeerhoofd.

houten

ringfiguur

met

een

Lees meer ...

Indi houten ringfiguur: chinese man
Artikelcode: LW13I 015

Een kleurrijke houten ringfiguur met het hoofd
van een chinese man.
Lees meer ...
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Een mooie houten trektrein, een grappige
houten auto met lachend gezicht, een schattige
wiebelende houten trekeend en leuke houten
dierenauto's ... allemaal mooi houten speelgoed
uit onze "indi houten speelgoedreeks". Al dit
houten speelgoed is prachtig beschilderd met
verf van plantenextracten. Deze verf resulteert
in warme en prachtige kleuren.
Door er een touwtje aan vast te knopen (niet
meegeleverd), kan je dit houten speelgoed
speelgoed gemakkelijk in aantrekkelijk houten trekspeelgoed veranderen.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot mooi
houten speelgoed. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een ingenieuze,
ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna (India). Elke
houten treekeend, houten trektrein of houten dierenauto uit deze reeks is uniek door de natuurlijke
structuur van het hout en door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten trektrein
Artikelcode: LW13I 001

Een mooie en kleurrijke indi houten trektrein. Deze kleurrijke houten trektrein is klaar om te
vertrekken maar wacht nog op een enthousiaste treinbestuurder om deze houten trektrein vooruit te
trekken naar nieuwe en leuke bestemmingen.
Lees meer ...
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Indi houten auto met gezicht
Artikelcode: LW13I 002

Een eenvoudige maar grappige houten auto met lachend gezicht. Deze vrolijke houten auto met
lachend gezicht is er helemaal klaar voor om zijn speelmaatje aan het lachen te krijgen!
Lees meer ...

Wiebelende indi houten trekeend
Artikelcode: LW13I 003

Wiebelende indi houten trekeend. Deze sympathieke, charmante en lachende wiebelende houten
trekeend zal voor altijd de beste vriend blijven van uw kind. Trek de houten eend vooruit en het hoofd
en de vleugels zullen op en neer bewegen. Zo schattig!
Lees meer ...
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Indi houten dierenauto: hond
Artikelcode: LW13I 010

Een mooie en kleurrijke houten auto met hondengezicht. Deze houten dierenauto met zijn schattig
hondengezicht is een plezier voor elk kind dat van dieren en auto's houdt!
Lees meer ...

Indi houten dierenauto: kat
Artikelcode: LW13I 011

Een mooie en kleurrijke houten auto met kattengezicht. Deze houten dierenauto met zijn schattig
kattengezicht is een plezier voor elk kind dat van dieren en auto's houdt!
Lees meer ...
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Indi houten dierenauto: konijn
Artikelcode: LW13I 012

Een mooie en kleurrijke houten auto met konijnengezicht. Deze houten dierenauto met zijn schattig
konijnengezicht is een plezier voor elk kind dat van dieren en auto's houdt!
Lees meer ...
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De houten oldtimers uit onze "houten oldtimers
in natuurlijk hout" - reeks zijn klassieke en
stijlvolle
houten
oldtimers.
Onze
houten
oldtimers zijn met de grootste zorg vervaardigd
en er is gelet op de kleinste details. Dit houten
speelgoed is echt een plezier voor kinderen met
een grote interesse in oude auto's of zelfs voor
mama's en papa's die wel houden van
historische wagens. Laat uw kinderen genieten
van reisjes naar het platteland met een auto
waarmee hun voorouders ook nog gereden
hebben.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk haldu- en
sheeshamhout. Geen onnatuurlijk plastiek en geen ingewikkelde technologie, maar rechtlijnig en mooi
ontworpen om kinderen creatief te laten spelen in hun boeiende fantasiewereld. Na een zorgvuldige
selectie van het hout veranderen de ambachtslui het hout stap voor stap in een mooie houten oldtimer.
Tijdens dit creatieve productieproces wordt het gebruik van lijm en metalen verbindingsstukken
vermeden waar mogelijk om dit houten speelgoed zo natuurlijk mogelijk te houden. Elke houten
oldtimer is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke afwerking van de
ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ... Er zijn zelfs volwassenen
die hun woonkamer of kantoor met deze prachtige houten dinosaurussen decoreren.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten oldtimer
Artikelcode: NWVT 001

Een klassieke en stijlvolle houten oldtimer.
Lees meer ...
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Grote houten oldtimer
Artikelcode: NWVT 002

Een klassieke en stijlvolle houten oldtimer met aandacht voor de kleinere details zoals het reservewiel.
Lees meer ...
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De vrolijke en kleurrijke houten slijpers uit onze
"indi houten speelgoedreeks" zijn prachtig
ontworpen houten slijpers in de vorm van een
dier. De houten slijpers zijn beschilderd met verf
van plantenextracten. Deze verf zorgt voor
prachtige en warme kleuren.
Onze indi houten slijpers is heel leuk houten
speelgoed om de potloden van uw kind te
slijpen. Slijpen was nog nooit zo plezierig. Maak
je verzameling compleet met de 9 verschillende
houten slijpers.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten slijpers in de vorm van een dier. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op
basis van een ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad
Channapatna (India). Elke houten slijper uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het
hout en door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten slijper: groene vogel
Artikelcode: DECO 001

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een vogel.
Lees meer ...
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Indi houten slijper: bruine beer
Artikelcode: DECO 002

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een beer.
Lees meer ...

Indi houten slijper: gele ezel
Artikelcode: DECO 003

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een ezel.
Lees meer ...
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Indi houten slijper: rood konijn
Artikelcode: DECO 004

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een konijn.
Lees meer ...

Indi houten slijper: gele hond
Artikelcode: DECO 005

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een hond.
Lees meer ...
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Indi houten slijper: gele kip
Artikelcode: DECO 006

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een kip.
Lees meer ...

Indi houten slijper: gele eend
Artikelcode: DECO 007

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een eend.
Lees meer ...
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Indi houten slijper: oranje schildpad
Artikelcode: DECO 008

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een schildpad.
Lees meer ...

Indi houten slijper: oranje olifant
Artikelcode: DECO 009

Een kleurrijke en vrolijke houten slijper in de
vorm van een olifant.
Lees meer ...
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"Een fluit is een eenvoudig blaasinstrument dat
geluid produceert vanuit stoom of geblazen
lucht.
Het
geluid
kan
door
de
mond
geproduceerd worden of door een samenpersing
van lucht, stoom of andere middelen", dixit
Wikipedia (vrije vertaling uit het Engels). De
houten
fluitjes
uit
onze
"indi
houten
speelgoedreeks" zijn prachtig ontworpen fluitjes
in de vorm van een dier. De dierenfluitjes zijn
beschilderd met verf die gemaakt is van
plantenextracten wat zorgt voor prachtige en
warme kleuren.
Onze kleurrijke en vrolijke houten dierenfluitjes zijn leuk voor de kinderen maar soms een beetje
minder leuk voor de ouders (mochten ze op zoek zijn naar rustige momenten in het huishouden). Er
zijn 4 verschillende houten dierenfluitjes. Maak je verzameling volledig met de 4 dierenfluitjes.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten dierenfluitjes. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een
ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna
(India). Elke houten fluitje uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de
persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten dierenfluitje: beer
Artikelcode: DECO 014

Een grappig en kleurrijk houten fluitje in de vorm van een beer.
Lees meer ...
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Indi houten dierenfluitje: ezel
Artikelcode: DECO 015

Een grappig en kleurrijk houten fluitje in de vorm van een ezel.
Lees meer ...

Indi houten dierenfluitje: konijn
Artikelcode: DECO 016

Een grappig en kleurrijk houten fluitje in de vorm van een konijn.
Lees meer ...
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Indi houten dierenfluitje: eend
Artikelcode: DECO 017

Een grappig en kleurrijk houten fluitje in de vorm van een eend.
Lees meer ...
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Op zoek naar een unieke sleutelhanger? Bekijk dan
even onze "indi houten speelgoedreeks". De houten
sleutelhangers
uit
onze
"indi
houten
speelgoedreeks" zijn uniek, vrolijk, kleurrijk en
prachtig ontworpen. Elke sleutel zal het leuk vinden
om aan één van deze houten sleutelhangers te
hangen.
De houten sleutelhangers zijn beschilderd met
plantenextractenverf. Deze verf zorgt voor warme
en
prachtige
kleuren.
Onze
indi
houten
sleutelhangers zijn een plezier voor elke sleutel en
zijn sleutelhouder. Er zijn 5 verschillende houten
sleutelhangers. Maak je verzameling compleet met de 5 houten sleutelhangers.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten sleutelhangers. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een
ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna
(India). Elke houten sleutelhanger uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en
door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten sleutelhanger: oranje hoedje
Artikelcode: DECO 018

Een vrolijke houten sleutelhanger met oranje
hoedje.
Lees meer ...
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Indi houten sleutelhanger: groen hoedje en armpjes
Artikelcode: DECO 019

Een vrolijke houten sleutelhanger met groen
hoedje en armpjes.
Lees meer ...

Indi houten sleutelhanger: groen hoedje
Artikelcode: DECO 020

Een vrolijke houten sleutelhanger met groen
hoedje.
Lees meer ...
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Indi houten sleutelhanger: paars hoedje
Artikelcode: DECO 021

Een vrolijke houten sleutelhanger met paars
hoedje.
Lees meer ...

Indi houten sleutelhanger: rood hoedje
Artikelcode: DECO 022

Een vrolijke
hoedje.

houten

sleutelhanger

met

rood

Lees meer ...
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Versier de potloden van uw kinderen met deze mooi
gekleurde en grappige houten potloodkapjes uit
onze "indi houten speelgoedreeks". De houten
potloodkapjes zijn beschilderd met verf gemaakt
van plantenextracten. Deze plantaardige verf zorgt
voor prachtige en warme kleuren.
De
vrolijke,
grappige
en
kleurrijke
houten
potloodkapjes
(potloodhoedjes)
zijn
mooie
accessoires om de potloden van uw kind te
versieren. Het is nu zo veel leuker om te kleuren met
deze houten potloodkapjes. Er zijn 4 verschillende houten potloodkapjes.
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten potloodhoedjes (potloodkapjes). Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op
basis van een ingenieuze, ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad
Channapatna (India). Elk houten potloodkapje (potloodhoedje) uit deze reeks is uniek door de
natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi houten potloodkapje: zwart hoedje
Artikelcode: DECO 010

Een vrolijk, gekleurd en grappig
potloodkapje met zwart hoedje.

houten

Lees meer ...

Woodix Toys - Karel de Backerstraat 62 - 2620 Hemiksem - België
Tel: +32 (0)3 369 01 60 – Fax: +32 (0)3 369 01 61 – Email: info@woodixtoys.com – www.woodixtoys.com

Pagina | 52

Indi houten potloodkapje: oranje hoedje
Artikelcode: DECO 011

Een vrolijk, gekleurd en grappig
potloodkapje met oranje hoedje.

houten

Lees meer ...

Indi houten potloodkapje: rood-oranje hoedje
Artikelcode: DECO 012

Een vrolijk, gekleurd en grappig
potloodkapje met rood-oranje hoedje.

houten

Lees meer ...
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Indi houten potloodkapje: paars hoedje
Artikelcode: DECO 013

Een vrolijk, gekleurd en grappig
potloodkapje met paars hoedje.

houten

Lees meer ...
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Een tol is fantastisch en leuk speelgoed om mee te
spelen. De houten tollen uit onze "indi houten
speelgoedreeks" zijn prachtige en kleurrijke houten
tollen. Uren speelplezier verzekerd! De houten tollen
zijn beschilderd met verf van plantenextracten wat
zorgt voor prachtige en warme kleuren.
Spelen met een tol is zo veel leuker met deze indi
houten tollen. Er zijn 5 verschillende tollen.
Verzamel ze alle 5 en maak je verzameling compleet.

Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk mango- en hallehout.
Na een zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui het hout stap voor stap tot
mooie houten tollen. Het kleurproces van dit houten speelgoed gebeurt op basis van een ingenieuze,
ambachtelijke en traditionele lakwerktechniek uit de streek rond de stad Channapatna (India). Elke
houten tol uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke
afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar tot en met ...

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Indi grote houten tol met hoedje
Artikelcode: DECO 023

Een mooie en kleurrijke grote houten tol met
hoedje. Deze kleurrijke houten tol betekent echt
uren en uren tolplezier. Trek aan het touwtje van
de houten tol, laat de houten tol los en de houten
tol zal elegant beginnen te draaien. Plezier en
verbazing eens uw kind deze houten tol aan het
draaien krijgt. De warme indi kleuren maken
deze houten tol nog aantrekkelijker.
Lees meer ...
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Indi houten tol: groen en rood
Artikelcode: DECO 024

Een mooie en kleurrijke houten tol in het groen
en rood. Deze kleurrijke houten tol betekent echt
uren en uren tolplezier. Plezier en verbazing
gegarandeerd! De warme indi kleuren maken
deze houten tol nog aantrekkelijker.
Lees meer ...

Indi houten tol: groen en oranje
Artikelcode: DECO 025

Een mooie en kleurrijke houten tol in het groen
en oranje. Deze kleurrijke houten tol betekent
echt uren en uren tolplezier. Plezier en verbazing
gegarandeerd! De warme indi kleuren maken
deze houten tol nog aantrekkelijker.
Lees meer ...
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Indi houten tol: geel en paars
Artikelcode: DECO 026

Een mooie en kleurrijke houten tol in het geel en
paars. Deze kleurrijke houten tol betekent echt
uren en uren tolplezier. Plezier en verbazing
gegarandeerd! De warme indi kleuren maken
deze houten tol nog aantrekkelijker.
Lees meer ...

Indi houten tol: zwart
Artikelcode: DECO 027

Een elegante en zwarte houten tol. Deze
kleurrijke houten tol betekent uren en uren
tolplezier.
Lees meer ...
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Een prachtige houten alfabetpuzzel en een
uitdagende cijferpuzzel: houten speelgoed uit onze
"educatieve houten speelgoedreeks". Met dit houten
speelgoed zal uw kind al spelenderwijze letters of
cijfers leren herkennen.
De alfabetpuzzel kan gebruikt worden om te
puzzelen,
woordjes
mee
te
vormen
of
al
spelenderwijze het alfabet te oefenen. Met de
houten
cijferpuzzel
zal
uw
kind
leren
vermenigvuldigen, delen, optellen en zo veel meer.
De kleurrijke letters en nummers van deze houten speelgoedjes maken het spelen des te leuker!
Het houten speelgoed van deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk rubber hout. Na een
zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui stap voor stap dit hout tot een leuke
houten alfabetpuzzel of houten cijferpuzzel. Elke houten alfabetpuzzel en houten cijferpuzzel is uniek
door de natuurlijke structuur van het hout en door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten alfabetpuzzel
Artikelcode: CWET 001

Houten puzzel met kleurrijke letters van het alfabet. Deze houten alfabetpuzzel bevat al de letters van
het alfabet. De kleurrijke houten letters zijn gesneden uit een duurzame en stevige houten plaat. De
alfabetpuzzel kan gebruikt worden om te puzzelen, woordjes mee te vormen of al spelenderwijze het
alfabet te leren of te oefenen! De kleurrijke letters maken het spelen met deze houten alfabetpuzzel
nog leuker!
Lees meer ...
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Houten cijferpuzzel
Artikelcode: CWET 002

Een houten cijferpuzzel met kleurrijke houten cijfers. Deze houten cijferpuzzel bestaat uit houten
cijfers van 0 tot en met 9. De kleurrijke houten cijfers zijn gesneden uit een duurzame en stevige
houten plaat. Al spelenderwijze zal uw kind met deze houten cijferpuzzel leren vermenigvuldigen,
delen, optelsommetjes maken en zo veel meer. Het wordt alsmaar leuker om te spelen met dit houten
speelgoed.
Lees meer ...
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Op het eerste zicht lijken de puzzels uit onze "houten
puzzels voor gevorderen" - reeks gemakkelijk, maar
eens dat uw kind ermee begint te spelen, zal uw kind
ontdekken dat deze houten puzzels eigenlijk best wel
moeilijk zijn. Slechts 26 puzzelstukken, maar toch
een hele uitdaging. Maar eens dat de uitdaging van
deze houten puzzel tot een goed einde gebracht is,
zal de tevredenheid van uw kind onvergetelijk zijn.
De
volledige
reeks
"houten
puzzels
voor
gevorderden" bestaat uit 3 houten puzzels van 26
stukken, gesneden uit een duurzame en solide houten plaat. Aan de achterkant van de puzzelstukken
is er een helpende hand voor de ouders ....
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in duurzaam en natuurlijk rubberhout. Na een
zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui dit hout stap voor stap tot een leuke
houten puzzel. Elke houten puzzel uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en
door de persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 4 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten puzzel voor gevorderden: olifant
Artikelcode: CWET 013

Een kleurrijke houten puzzel voor gevorderden met de afbeelding van een olifant.
Lees meer ...
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Houten puzzel voor gevorderden: slang
Artikelcode: CWET 014

Een kleurrijke houten puzzel voor gevorderden met de afbeelding van een slang.
Lees meer ...

Houten puzzel voor gevorderden: schildpad
Artikelcode: CWET 015

Een kleurrijke houten puzzel voor gevorderden met de afbeelding van een schildpad.
Lees meer ...
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Een puzzel betekent voor elk kind vaak niet alleen
een leuke uitdaging maar ook wel veel speelplezier.
Telkens als uw kind een puzzel heeft vervolledigd, is
het resultaat een echte beloning voor uw kind. De
houten puzzels uit onze "houten puzzels voor
beginners" - reeks bestaan uit mooie houten puzzels
van 6 tot en met 15 stukken. De houten
puzzelstukken werden uit een duurzame en solide
houten plank gesneden.
U kan kiezen tussen een uitgebreide collectie van 10
houten puzzels voor beginners, telkens met een mooie tekening! Een indrukwekkende olifant, een
kleurrijke vlinder, een charmante hond, een trotse leeuw, een luie tijger, ...
Het houten speelgoed uit deze reeks is handgemaakt in mooi en natuurlijk rubberhout. Na een
zorgvuldige selectie van het hout verwerken onze ambachtslui dit hout stap voor stap tot een leuke
houten puzzel. Elke houten puzzel uit deze reeks is uniek door de natuurlijke structuur van het hout en
door een persoonlijke afwerking van de ambachtsman.
Aanbevolen leeftijd voor dit houten speelgoed is vanaf 3 jaar.

Het beschikbare houten speelgoed uit deze reeks:

Houten puzzel: leeuw
Artikelcode: CWET 003

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een leeuw.
Lees meer ...
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Houten puzzel: tijger
Artikelcode: CWET 004

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een tijger.
Lees meer ...

Houten puzzel: olifant
Artikelcode: CWET 005

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een olifant.
Lees meer ...
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Houten puzzel: hond
Artikelcode: CWET 006

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een hond.
Lees meer ...

Houten puzzel: kip met kuiken
Artikelcode: CWET 007

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een kip en een kuiken.
Lees meer ...
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Houten puzzel: eend
Artikelcode: CWET 008

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een eend.
Lees meer ...

Houten puzzel: vlinder
Artikelcode: CWET 009

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een vlinder.
Lees meer ...
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Houten puzzel: trein
Artikelcode: CWET 010

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een trein.
Lees meer ...

Houten puzzel: bus
Artikelcode: CWET 011

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een bus.
Lees meer ...
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Houten puzzel: vis
Artikelcode: CWET 012

Een kleurrijke houten puzzel met de afbeelding van een vis.
Lees meer ...
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