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een goed    
   gesprek

Samenzijn, interactie, aandacht voor elkaar. Spelletjes brengen mensen 
samen. Een gezamenlijke activiteit, of het nu een beweeg- of gezelschapsspel 
is, brengt een gesprek op gang. Het verjaagt de eenzaamheid, stimuleert 
het denkvermogen, daagt uit tot lichamelijke inspanning of brengt vervlogen 
tijden in herinnering. 
Wij geloven in kwaliteit van leven. En kwaliteit staat daarom bij ons altijd 
voorop. Al onze producten zijn van duurzame, liefst natuurlijke materialen, 
degelijk, zonder gifstoffen en speciaal ontwikkeld voor de mensen waar wij 
voor bestaan: ouderen en mensen met een beperking. In deze brochure, 
die een aanvulling is op onze catalogus van vorig jaar, vindt u een uitbreiding 
van ons assortiment. Nieuwe, uitdagende spellen die passen binnen de 
filosofie van SpelPlus. Voor mensen, door mensen. 
SpelPlus brengt mensen bij elkaar!   www.spelplus.nl   www.spelplus.be

  brengt mensen bij elkaar

Soortgelijke blikboeken:
Amsterdamse wijsheden, Artikelnr. A00778
Drentse wijsheden, Artikelnr. A00779
Groningse wijsheden, Artikelnr. A00780
Brabantse wijsheden, Artikelnr. A00781
Friese wijsheden, Artikelnr. A00782

Het spreekwoordspel
Je eigen boontjes doppen. Naast je 
schoenen lopen. Je hart vasthouden. 
Een gat in de lucht springen. 
Onze taal zit vol spreekwoorden 
en uitdrukkingen. Welke kent u? 
Verzamel zo veel mogelijk kaarten 
of punten, dan bent u de winnaar. 
Op elk kaartje beeldt Kaboontje 
een spreekwoord of uitdrukking 
uit. Op de achterkant staat de 
omschrijving, de betekenis, een 
voorbeeldzin en aanvullende uitleg. 
Er zijn verschillende spelvarianten 
zodat u op meer niveaus en 
manieren kunt spelen. Voor 
2 tot 6 spelers of teams, of om 
zelfstandig mee te oefenen.
Deel 1 Artikelnr. A00744
Prijs: € 8,22. Prijs incl. btw: € 9,95
Deel 2 Artikelnr. A00745 
Prijs: € 8,22. Prijs incl. btw: € 9,95 

In gesprek met ouderen
Vroeger ging het allemaal anders dan nu. Ouderen hebben 
‘vroeger’ meegemaakt en kunnen daarover boeiend vertellen. 
Foto’s helpen herinneren en verbazen. Op 8 kaarten staan 2 
foto’s om te vergelijken. Een set van vragen helpen het gesprek 
over vroeger en nu op gang te brengen. Het recept is simpel: 
toon de foto’s, stel een vraag en krijg contact. 
Artikelnr. A00880 
Prijs: € 14,00 Prijs incl. btw: € 16,95

Hollandse wijsheden
Een gebonden boek vol wijsheden in een mooi 
bewaarblik. Bijgesloten 12 ansichtkaarten 
waarmee u de leukste spreuken kunt versturen. 
Artikelnr. A00777. 
Prijs: € 9,42. Prijs incl. btw: € 9,99

Kleurboek
De zwart-wit illustraties in dit kleur- en 
vertelboek bevatten thema’s uit de jaren ’50 
en ’60. De kleurplaten onderscheiden zich 
door eenvoud, herkenbaarheid en duidelijke 
contouren. Hierdoor zijn ze geschikt voor 
mensen met dementie. De herkenbaarheid 
van de kleurplaten stimuleert tot het 
vertellen van verhalen. Het boek bevat 16 
kleurplaten op 160 grams papier en wordt 
geleverd op A4-formaat. Het kleurboek heeft 
een stevige omslag van 250 grams papier en 
een kunststof beschermhoes.
Artikelnr. A00776
Prijs: € 10,33. 
Prijs incl. btw: € 10,95
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     eindeloos  
puzzelen en 
   combineren

Makkelijke puzzel
Deze puzzel is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. 
Het is gemaakt van kunststof waaruit unieke puzzelstukken zijn 
gesneden. Het onderbord geeft de contouren aan. Hierop kunnen de 
puzzelstukken gelegd worden. Zo kan iedereen deze puzzel maken. 
13 puzzelstukken. Afmeting 30 x 42 cm. Bikini - Artikelnr. A00861 
Soortgelijke puzzels:
In de schuur - 13 stukjes. A00863
Kruiwagen - 13 stukjes. A00864
In de keuken - 13 stukjes. A00862
Prijs: € 23,10. Prijs incl. btw: € 27,95

Puzzel grote stukken - woonkamer
Eenvoudige puzzel met slechts 4 delen per motief. 
Activeert op een leuke manier de visuele waarneming, 
het geheugen en de woordenschat en traint de 
motorische functies. De puzzel is gemaakt van dik karton 
en de puzzelstukken liggen in een grote bijpassende 
mode, waardoor het maken van de puzzel nog 
gemakkelijker wordt. Ideaal voor mensen met dementie; 
geeft gegarandeerd een gevoel van voldoening. Inhoud: 
6-kleurige motieven (elk 4 stukken), 5 mm dik karton. 
Afmeting 25 x 25 cm. Artikelnr. A00841
Prijs: € 24,75. Prijs incl. btw: € 29,95

Creatieve puzzel
Bij het maken van een puzzel worstelen mensen met dementie vaak met puzzel-
stukken. Met deze creatieve puzzel kan het niet verkeerd gaan. Er kan een eigen 
wereld worden gecreëerd met de magnetische stukken die op de achtergrond 
geplaatst moeten worden. Succes verzekerd! Bijvoorbeeld met de creatieve puzzel 
Gereedschap, waarmee een schuurtje kan worden gemaakt. De puzzel bestaat uit 
26 magnetische stukjes. Materiaal: kunststof. Afmeting 29 x 40 cm. 
Gereedschap: A00766, Moestuin A00767, Naaidoos A00768, Heerlijk bakken A00769  
Prijs: € 23,10. Prijs incl. btw: € 27,95

Juwelenspel
Glinsterende edelstenen in 6 verschillende kleuren. 
Ingelegd in beukenhouten plakjes. Mooie briljanten 
die contrastrijk zijn en met licht extra effecten 
hebben. U kunt het als domino- of als memospel 
gebruiken. Het spel is zo ontworpen dat er altijd 
eigen spelideeën kunnen worden toegepast. Met het 
Juwelenspel worden cognitieve en sensomotorische 
vaardigheden gestimuleerd. Inhoud: 36 schijven 
(doorsnede 60 mm), 2 kleurendobbelstenen 
(25 mm), 2 ogendobbelstenen (25 mm), 
1 spelbeschrijving, fluwelen opbergzak. 
           Artikelnr. A00812  Prijs: € 90,87.  
                  Prijs incl. btw: € 109,95
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zintuigen laten voelen

Braillenummers en alfabet
Ideaal hulpmiddel om de braillecijfers 1 tot en met 10 te 
leren herkennen. Aan de ene kant van het houten fiche 
staat een getal in cijfer en in braille geschreven; aan de 
andere kant staat een tak met de hoeveelheid blaadjes 
van het getal. Beide kanten zijn in reliëf uitgevoerd. 
Afmetingen per stuk: 8 x 6,5 x 1,2 cm. 
Braille nummers Artikelnr. A00816  
Gebarentaal nummers Artikelnr. A00817
Prijs: € 12,36 Prijs incl. btw: € 14,95
Braille alfabet Artikelnr. A00818  
Gebarentaal alfabet Artikelnr. A00819
Prijs: € 20,62 Prijs incl. btw: € 24,95

Follies block
Dit spel met geribbelde 
vierkante blokjes kan alleen 
of met meerdere personen 
gespeeld worden. Wanneer 
de toren instort, heeft degene 
die als laatste een blokje 
plaatste verloren. Door de 
unieke geribbelde vlakken 
van de blokken valt de toren 
niet snel om. Verpakt in een 
mooie geschenkdoos. Ideaal 
om de hand-oogcoördinatie 
te trainen. Inhoud: 14 stenen, 
3 verschillende maten. Afm. 
doos. 9,0 x 36,5 x 6,0 cm.
Artikelnr. A00833
Prijs: € 29,75 
Prijs incl. btw: € 36,00

Domory
Dit gezelschapsspel is speciaal ontworpen voor mensen met 
een visuele beperking. Zowel domino als memo kunnen 
met dit spel gespeeld worden. De 3D-speelstukken hebben 
een elegante kleur en driedimensionale vorm. Positieve 
en negatieve vormen moeten bij elkaar gezocht worden 
en in elkaar worden geklikt. Het design en de perfecte 
functionaliteiten van de speelstukken, maakt Domory tot een 
bijzonder spel. Gegarandeerd veel uitdagend speelplezier voor 
jong en oud. Voor maximaal 4 spelers geschikt. Inhoud: 60 
speelstenen plus handleiding. Artikelnr. A00837
Prijs: € 66,07. Prijs incl. btw: € 79,95

Hand-oogcoördinatiespel Soft
Dankzij de vorm van de figuurtjes is het prettig om de stukken 
in de hand te houden of te stapelen. Zet de figuurtjes op tafel en 
iedereen gaat er vanzelf mee aan de slag. Dit spel behoeft geen 
uitleg. Bevordert de hand-oogcoördinatie. 10 stuks uitgevoerd in 5 
contrasterende kleuren, gemaakt van natuurlijk rubber.
Artikelnr. A00810 Prijs: € 14,01. Prijs incl. btw: € 16,95

Torenspel XL
Een spel met mooie 
grote houten blokken 
dat op tafel gespeeld kan 
worden. Geschikt voor 
jong en oud. In Samena 
houten uitvoering, 
inclusief een houten kist. 
Afmetingen: 
300 x 95 x 80 mm.
Artikelnr. A00808
Prijs: € 17,77
Prijs incl. btw: € 21,50

Stressballen 
Een set van 3 zachte rubberen ballen van 
het merk Rubbabu. De ballen hebben 
heldere, sprekende kleuren. Het oppervlak 
van elke bal is verschillend en voelt 
fluweelzacht aan. Stimuleert de motoriek. 
De ballen zijn gemaakt van 100% natuurlijk 
schuimrubber en hebben een doorsnee van 
5 cm. Artikelnr. A00789
Prijs: € 8,22. Prijs incl. btw: € 9,95

Spaera labyrint
Dit bijzonder mooi uitgevoerde labyrint houdt u gemakkelijk in de 
hand. Spelers moeten proberen de 3 balletjes door de 5 ringen 
naar het centrum te verplaatsen. Om de balletjes precies in het 
midden te krijgen is een grote dosis geduld en vaardigheid nodig. 
Zeer aantrekkelijk vormgegeven, van Zwitserse makelaardij. 
Materiaal: kersenhout. 
Diameter: 12,5 cm. Hoogte: 5,2 cm.
Artikelnr. A00814  
Prijs: € 41,28. Prijs incl. btw: € 49,95
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XL en klassiek

  onderweg 
en in beweging

Woordzoeker
Dobbelen maar dan met letters! 
Wie weet de meeste woorden 
te maken? Artikelnr. A00860  
Prijs: € 9,05
Prijs incl. btw: € 10,95

Ganzenbord XL
Letterlijk een REUZE 
ganzenbord, uitgevoerd met 
grote houten ganzen en een 
speelbord van maar liefst 
50 x 70 cm! 
Artikelnr. A00859
Prijs: € 15,66
Prijs incl. btw: € 18,95

Carrom 
Elegant Carrombord voor beginners en 
gelegenheids spelers. Afmetingen van het 
speelveld: 60 x 60 cm. Speelveld gedrukt 
in 2 kleuren. Speelveldmateriaal: zwart 
MDF, 10 mm dik. Beukenhouten omlijsting. 
Afmetingen 70 x 70 cm. Gewicht: 8 kg. 
Levering inclusief speelstukken, standaard 
voor op schoot en opbouwraam. 
Artikelnr. A00811 
Prijs: € 106,61. Prijs incl. btw: € 129,00

Giant cards
Groot formaat 
speelkaart. Compleet 
kaartspel in stevig 
kartonnen doosje. 
Zeer goede kwaliteit.
Formaat kaarten 
11,5 x 17,8 cm.
Artikelnr. A00834
Prijs: € 14,01
Prijs incl. btw: € 16,95

Scrabble XL
Scrabble-XL is speciaal ontworpen voor ouderen. Dit 
woordenspel kan gespeeld worden door 2 tot 4 spelers. 
Bordmaat 60 x 60 cm, wit grootletterschrift op zwarte blokjes 
van 3.5 x 3.5 cm, inclusief draaiplateau en 4 letterplankjes. 
Artikelnr. A00844  Prijs: € 132,03. Prijs incl. btw: € 139,95
Scrabble XL Grootletter voor slechtzienden 
Artikelnr. A00865 Prijs: € 169,58  Prijs incl. btw: € 179,75 

Succesbal
Set van 2 succesballen met een 
doorsnede van 13 cm. De beste bal om 
te vangen. U kunt ze kneden, rollen, 
gooien en ermee voetballen. Gemaakt 
van foam. Hierdoor kunnen de ballen in 
het water drijven. Artikelnr. A00787. 
Prijs: € 10,70. Prijs incl. btw: € 12,95

Petanque
Met deze speciaal door Handi Life ontworpen set is het mogelijk om 
binnenshuis Petanque te spelen. Geschikt voor elke soort ondergrond; 
geen enkele vloer raakt beschadigd. Deze bijzondere, handgemaakte ballen 
van leer zijn met speciale korrels gevuld. Doel van het spel is om je eigen 
ballen zo dicht mogelijk bij de witte doelbal te krijgen. Petanque bevordert 
de concentratie, doelnauwkeurigheid, hand-oogcoördinatie en tactisch 
vermogen. Inhoud: stevige nylon opbergtas, 2 witte doelballen en 12 
handgemaakte speelballen. De speelballen hebben een gewicht van 275 gram 
en een doorsnede van 8,2 cm. Dikte van het leer is 1,2 mm. 
Artikelnr. A00478 Prijs: € 227,27. Prijs incl. btw: € 275,00

< Pétanque Superior, indoor - 6 ballen
Artikelnr. A00479 
Prijs: € 119,83. Prijs incl. btw: € 145,00

De Kompasrollator
De Kompasrollator is een bewegingsspel dat wandelen stimuleert. Op de 
houten bovenkant geeft een pijl de wandelroute aan. Een begeleider kan de 
Kompasrollator bedienen en de route bepalen. De Kompasrollator wordt geleverd 
inclusief een set houten iconen en opdrachten. Bij elke icoon hoort 
een vraag over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, 
muziek, biologie en sport. De vragen vormen een rustpunt 
tijdens de wandeling, doen een beroep op het geheugen 
en nodigen uit tot overleg. De Kompasrollator past op 
ieder rollatorblad en wordt gebruiksklaar geleverd. 
Artikelnr. A00881 
Prijs: € 495,00 Prijs incl. btw: € 598,95
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voor jongeren

Move Cubes 
Deze kubussen zijn gemaakt van zacht 
schuim bedekt met vinyl. Elke zijde heeft 
een transparant vinyl venster, waarin u een 
kaart met opdrachten kunt schuiven. De 
kubussen stimuleren de motoriek en maken 
opdrachten duidelijker. 
Afmetingen 16,5 x 16,5 cm. Artikelnr. A00791 
Prijs: € 10,70 Prijs incl. btw: € 12,95

Mini Movecubs
Afmetingen 10 x 10 cm. 
Wordt per stuk geleverd.
Artikelnr. A00790 Prijs: € 7,40. 
Prijs incl. btw: € 8,95

Slow motion bal
Deze slow motion bal bevordert 
de vaardigheden voor mensen 
met een lichamelijke beperking of 
een ontwikkelingsstoornis. De bal 
wordt gevuld met een afgemeten 
hoeveelheid zand. Door het gebruik 
van meer gewicht, blijft de bal 
dichter bij de speler. Doorsnede: 
20cm. Gewicht: 225 gram. Maat 5. 
Artikelnr. A00793 Prijs: € 24,75. 
Prijs incl. btw: € 29,95

Night bal
Deze Tangle Nightball 
geeft licht als er tegenaan 
wordt geschopt of als deze 
in aanraking komt met een 
vast oppervlak. Voorzien 
van een ledbewegingssensor. 
Watervast en blijft drijven. 
Afmeting: 17,27 x 17,02 x 15,24 
cm. Artikelnr. A00786
Prijs: € 13,18. 
Prijs incl. btw: € 15,95

Waterblokken
Set van 6 blokken in 2 vormen 
en 3 kleuren van het merk 
PlanToys®. Door de blokken 
voor elkaar te zetten, ontstaan 
er nieuwe kleuren. PlanToys® is 
een groen en duurzaam bedrijf 
en werkt op basis van Sustainable 
Play. Afmetingen: 7 x 3,5 x 14 cm. 
Artikelnr. A00826 Prijs: € 45,41. 
Prijs incl. btw: € 54,95

Sorting bord
Op dit houten bord kunnen 4 
verschillende geometrische figuren 
gestapeld worden. Doordat 
de figuren steeds weer anders 
gestapeld kunnen worden, blijft 
het een afwisselende activiteit. 
Afmeting: 17 x 17 cm. 
Artikelnr. A00832. Prijs: € 18,14. 
Prijs incl. btw: € 21,95

Fascinatiematten 
Deze matten maken steeds nieuwe, 
kleurrijke patronen. Voorzien van 
antislipbodem. De 3,5 mm dikke 
beschermlaag is bijzonder kras- en slijtvast. 
Elke mat is belastbaar tot 90 kg. De matten 
zijn bij uitstek geschikt voor oefeningen 
die de coördinatie en balans bevorderen. 
Inhoud: 4 matten in de kleuren blauw, 
roze, groen en rood. Materiaal: pvc, PE, 
water met kleurige cosmeticavloeistoffen. 
Afmetingen: 30 x 30 cm, 7,5 mm dik. 
Artikelnr. A00792 Prijs: € 74,34.
Prijs incl. btw: € 89,95
Ook verkrijgbaar in 50 x 50 cm (afgebeeld). 
Per 6 verpakt. Artikelnr. A00703 
Prijs: € 197,52. Prijs incl. btw: € 239,00

Transparant bal
In deze opblaasbare, transparante 
bal zit een cilinder die gevuld is met 
kleurrijke schuimvormen. Als de bal 
beweegt, rollen de schuimpjes van 
de ene naar de andere kant en laten 
een fascinerend spel van verschillende 
kleuren zien. De bal heeft een diameter 
van 32 cm en een gewicht van 
110 gram. Artikelnr. A00788 
Prijs: € 12,36. Prijs incl. btw: € 14,95

Retro werpspel
Dit klassieke beweegspel is 
voor iedereen geschikt. Door 
het gooien met de ring, kunnen 
punten behaald worden. Voor 
1 tot 4 spelers. Gemaakt 
van berken multiplex, gelakt. 
Doorsnede werpring 33 cm, 
doorsnede standaard 25,5 cm, 
30 cm hoog. Artikelnr. A00831  
Prijs: € 33,02. 
Prijs incl. btw: € 39,95

Extra ring voor werpspel 
RETRO Artikelnr. A00842  
Prijs: € 16,49. 
Prijs incl. btw: € 19,95
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ontwikkeld 
i.s.m.

  herinneringen en fantasie 
                  in verhaalDe BeleefTV

De BeleefTV verbindt senioren met dementie met 
hun omgeving door samen spelletjes te spelen, mee te 
zingen met oudhollandse hits, geheugentraining te doen 
of herinneringen op te halen met oude beelden. Het 
uitgebreide spel- en applicatieaanbod biedt vermaak voor 
alle niveaus. Te koppelen aan diverse apparaten, o.a. Ipad, 
laptop, tv-tuner etc. In tafelstand en tv-stand te gebruiken. 
Voor meer informatie neem contact met SpelPlus op.

Babbelbox
De Babbelbox is hét middel om contact te 
maken met mensen met dementie. Het opent 
deuren naar herinneringen aan fijne tijden en 
bevat verschillende nostalgische voorwerpen. 
Denk hierbij aan voelmaterialen, muziek en 
de bijpassende Geurbox. Met deze producten 
kunnen samen herinneringen worden 
opgehaald in combinatie met bijpassende 
teksten en handvatten voor optimaal contact. 
De verschillende onderwerpen gaan leven, 
er ontstaat contact en alle zintuigen worden 
geprikkeld... samen even terug in de tijd! 
A00868 Holland, A00869 Boerderij, 
A00870 Keuken, A00871 Natuur, 
A00872 Huishouden, A00873 Uiterlijke Verzorging
Prijs: € 164,38 Prijs incl. btw: € 198,90

Het Spel van de Verbeelding
Het Spel van de Verbeelding nodigt uit tot een nieuwe vorm 
van communicatie voor mensen met dementie en hun 
omgeving. Kaarten met heldere beelden stimuleren de 
verbeelding en het vertellen van verhalen. Mensen met 
dementie zijn vaak nog speels, humoristisch en in staat om 
out-of-the-box te denken en te associëren. Die verbeelding 
wordt met dit spel aangesproken, waardoor mensen met 
dementie de dialoog met hun omgeving opnieuw aangaan. 
Speldoos met 160 speelkaarten en duidelijke handleiding in 
boekvorm. Artikelnr. A00815 Prijs: € 20,65. Prijs incl. btw: € 24,99
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geluiden & geuren
ontspanning

Schilderen met water
Aquapaint is een uniek en herbruikbaar 
schilderproduct voor mensen met 
dementie of een verstandelijke beperking. 
Door met water te schilderen komen 
de onderliggende kleuren vanzelf 
tevoorschijn. Nadat het paneel is 
opgedroogd, wordt het weer wit en is 
het opnieuw te gebruiken. Iedere set 
bestaat uit 5 zorgvuldig geselecteerde 
afbeeldingen. Afmeting 26 x 21 cm. 
Het schuurtje A00761, Aan de kust 
A00762, In de tuin A00763, Thuis A00764, 
Transport  A00765
Prijs: € 19,79  Prijs incl. btw: € 23,95

Geurenpalet
Met dit geurenpalet kan met geuren en geluiden een 
favoriete bezigheid van vroeger worden herbeleefd. Het 
stimuleert het ophalen van verhalen en het voeren van 
gesprekken over vervlogen tijden. Elk palet wordt geleverd 
met 3 geuren, 3 potjes en een cd van 30 minuten met 
karakteristieke klanken en geluiden. Creëer bijvoorbeeld 
een volledige doe-het-zelfbelevenis en bestel ook 
bijbehorende artikelen Schilderen met water, Creatieve 
puzzel Gereedschap of puzzel Gereedschapskist. 

Spray en cd 
Met deze spray en cd creëert u 
een ontspannen sfeer in iedere 
kamer. De combinatie van geluid 
en geur geeft een gevoel van 
geruststelling. Elke spray en cd 
wordt geleverd met een spray 
en een cd van 60 minuten met 
uitsluitend geluiden van een 
bepaald thema. Spray en cd 
is leverbaar in 4 verschillende 
varianten: Het bos A00757, 
In de tuin A00758, Storm A00759, 
Aan de kust A00760
Prijs: € 23,10. 
Prijs incl. btw: € 27,95

Bloemenpers XXL
Een bloemenpers met een 
grote houten draaihendel. 
Comfortabel en gemakkelijk 
door iedereen te bedienen. 
Afmeting: 22 x 20 x 20 cm.   
Artikelnr. A00830
Prijs: € 28,10. 
Prijs incl. btw: € 34,00

Mandala
Het inkleuren van mandala’s en andere 
tekeningen is rustgevend en erg leuk. 
Maak een keuze uit de afbeeldingen 
en kies iets wat bij uw stemming past. 
Deze speciale uitgave in ronde vorm 
is goed voor vele uren kleurplezier en 
ontspanning. Hardcover, 204 pagina’s.  
Artikelnr. A00784
Prijs: € 14,14. Prijs incl. btw: € 14,99

Het schuurtje A00845, Thuis A00847, 
In de tuin A00848
Prijs: € 24,75, Prijs incl. btw: € 29,95

Geurbox
Geuren hebben de kracht om een directe 
en instinctieve reactie uit te lokken. Het brein 
reageert al voordat men begint met nadenken. 
Mensen met dementie kunnen met het ruiken 
van geuren herinneringen ophalen. De 
Geurbox bevat vier geuren van één thema met 
ruikdoekjes en bijpassende sfeerteksten. De 
Geurbox is standaard een onderdeel uit de 
Babbelbox. En dus ook apart verkrijgbaar. Snuif 
herinneringen op aan het ouderlijk huis, de 
kookkunsten van moeder of de boswandelingen 
in de herfst.
A00874 Holland,  A00875 Boerderij, A00876 
Keuken, A00877 Natuur, A00878 Huishouden, 
A00879 Uiterlijke Verzorging
Prijs: € 74,30 Prijs incl. btw: € 89,90
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Smuzi creative
Zachte en zeer gemakkelijk kneedbare pasta, 
waarvan de aangename textuur zorgt voor unieke 
sensaties. Aanbevolen door therapeuten, ook bij 
reumapatiënten. De aangename textuur zorgt voor 
rust en sereniteit.  De kleur is eenvoudig aan te 
passen door het gebruik van een stift. Altijd 
herbruikbaar: bevochtig de pasta en alles is weer 
opnieuw te kneden. Inhoud: 350 gram. (afgebeeld)
Artikelnr. A00794 Prijs: € 24,75. Prijs incl. btw: € 29,95

Speksteen-set voor groepen
U kunt deze meest zachte steen zonder grote 
krachtinspanning of gereedschap gemakkelijk en
snel bewerken. De steen vertoont in gepolijste 
toestand een structuur die aan marmer doet denken. 
Door al deze eigenschappen is het een uitstekend 
materiaal voor het maken van talloze vormen. Elk stuk 
steen wordt handmatig op kwaliteit en zuiverheid getoetst. 
De stenen bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen 
zonder meer door kinderen en ouderen bewerkt worden. 
Speksteen is een zuiver natuurproduct. 
Inhoud: 10 spekstenen in ruwe vorm, rasp, schuurpapier, 
glansolie en handleiding. 
Artikelnr. A00799  Prijs: € 18,97. Prijs incl. btw: € 22,95

Speksteen-set Amulet 
Artikelnr. A00796  Prijs: € 3,68. 
Prijs incl. btw: € 4,45 

Speksteen-rasp
De ideale rasp voor elke 
speksteen-klus. Klein, gebogen. 
Artikelnr. A00800
Prijs: € 6,57. Prijs incl. btw: € 7,95

Speksteen-set Schildpad
Inhoud: speksteen in 
een ruwe vorm van 
een schildpad, rasp, 
schuurpapier, glansolie en 
handleiding. Artikelnr. A00798 
Speksteen-set Dolfijn 
Artikelnr. A00797
Prijs: € 14,83. 
Prijs incl. btw: € 17,95

SpelPlus
Keizer Karelweg 412 
NL-1181 RK Amstelveen  
sales@spelplus.nl 
verkoop@spelplus.be   
T +31 20 8231256
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Smuzi creative clay 65 gr. 
Inhoud: 65 gram pasta, 4 spatels. 
Verpakt in een mooi doosje. 
Artikelnr. A00795
Prijs: € 12,36. Prijs incl. btw: € 14,95


