
Speelwinkel B-013
Art.nr.: 02.20.013.*

Trefpunt B-011
Art.nr.: 02.20.011.61

Bij het trefpunt midden op 
het dorpsplein kan worden 
gekletst en gekeuveld. Je 
kan er ook even uitrusten in 
de schaduw. Poeh, wat is het 
warm.  

Hallo, hebt u ook verse 
aardappels? Zo kan een ge-
sprek in deze winkel gaan. 
Heb ik nu echt alles wat op 
mijn boodschappenlijstje 
staat?  De tekst boven de 
toonbank kan individueel 
worden bepaald.
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Trefpunt B-011 Art.nr.: 02.20.011.61

Elementen:
• schilddak
• standpaal
• 5 zitplaatsen

Materiaal:
• standpaal van verzinkt staal
• stutelementen van kanthout, 4,5 x 9 cm
• dak van wigvormige planken
• zittingen van HPL, met standpalen van edelstaal V2A

vanaf 3 jaar ca. 1,67 x 1,67 x 2,80 m

geen
kg

ca. 120 kg

ca. 1,72 x 1,72 m geen

ca. 2,12 m 1 st. 0,50 x 0,50 x 0,50 m

geen

Speelwinkel B-013 Art.nr.: 02.20.013.*

Elementen:
• speelhuis
• 2 toonbanken

Materiaal:
• standpalen van kanthout, 10 x 10 cm
• stutelementen van kanthout, 9,5 x 4 cm
• dak van wigvormige planken
• bodems en wandbekledingen, 12 x 2,7 cm
• winkelbord van melamineharsplaat

vanaf 3 jaar ca. 1,63 x 1,45 x 1,52 m

ca. 4,63 x 4,45 m
kg

ca. 125 kg

ca. 1,63 x 1,45 m 4 st. 11.00.035.02

ca. 1,52 m 4 st. 0,50 x 0,50 x 0,50 m

geen
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*01 Grenenhout
*11 / 61 Douglashout
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