
1. Naam van het product
Snoezelmaterialenkar 

2. Productcode
44502010 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Omschrijving
Complete en compacte verrijdbare kar met 
alle materialen die nodig zijn om te 
beginnen met snoezelen. Alle elektrische 
producten zijn al aangesloten, dus steek de 
stekker in het stopcontact en alles werkt! 

Inclusief HiFi Muzieksysteem met CD/DVD-speler, ingebouwde speakers, Vezelnevelstreng (100 
strengen van 2 meter) met Interactieve lichtbron, Relaxer bubbelunit en Space projector. De vier 
gekleurde opbergboxen zijn voorzien van losse zintuigstimuleringsproducten, gesorteerd op het 
zintuig (zien, horen, voelen en ruiken). De bubbelunit is bovenop de kar te plaatsen, zodat de 
deurtjes dicht kunnen tijdens een snoezelsessie. Daarna is deze weer gemakkelijk op te bergen in de 
kar.  

Afmeting: 62 x 93 x 125 cm hoog. 

5. Zintuigen stimulaties
Ruiken, zien horen & voelen 
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1. Naam van het product
Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m

2. Product code
17905112  

3. Omschrijving
Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden 
van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten 
dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. Werkt alleen in combinatie 
met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.   

4. Inhoud
1x  vezelneveldraden    
Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517) Let hierdoor ook 
aub. op de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden 
van de vezelnevel draden beschermde topjes.   

5. Zintuigen stimulaties
Zien  

6. Veiligheid
Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze  
echter altijd alleen  onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te 
strijken, stop ze nooit in de mond.   

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar 
moedig gebruikers nooit aan dit te doen.   
Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de 
lichtbron uit.   

7. Technische informatie
Plastic vezelnevel  
Gewicht:   17903 – 1kg  

17905 – 2kg  
17907 – 3 kg  
17908 – 4 kg  
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8. Installatie
1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het

andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie
ook
de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat
betekent dat deze vezelnevel past op alle ROMPA® lichtbronnen.

9. In gebruik nemen
Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante 
kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend 
en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.   
De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik 
zijn:   

1. Bevestig de lichtbron aan de muur, met de draden naar beneden gericht voor het effect
van een waterval.

2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht

te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net , welke vervolgens op een persoon

gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

10. Onderhoud
Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten 
moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer 
op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. ROMPA® kan geen enkele aansprakelijkheid nemen 
voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze 
vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard (glasgevulde) vezelnevels.   

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met evt. mild reinigingsmiddel 
te gebruiken. Let erop niet de metalen knop nat te maken!! Droog de draden grondig voor gebruik. 
Hang de vezelnevel draden niet in water.   
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1. Naam van het product
Interactieve Lichtbron  

2. Productcode
18517112  

3. Kleur
Wit 

4. Omschrijving
Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele ‘’interactief’’ serie. Voorzien 
van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor 
service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het  interactief 
schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.   

5. Inhoud
1 x Interactieve Lichtbron   
1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop 

6. Zintuigen stimulaties
Zicht 

7. Veiligheid
• Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
• Probeer de lichtbron niet  te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
• Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder

kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
• Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
• Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.
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8. Technische informatie
Voedingsadapter:  
• Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
• Ingang amperage 0.6A
• Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
• Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:  
• Ingangspanning 12V
• LED uitgang power 9W
• Goedkeuring: CE – ROHS

9. Installatie
Stap 1:  Verwijder voorzichtig de verpakking van 
de lichtbron.    

Stap 2: 
1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in

de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet
moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is
uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.

2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde
uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en
weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de
binnenste als in de buitenste ring geschoven is.

3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.

Stap 3:   
Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door 
eerst een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt 
te schuiven en vast te klikken.   
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Stap 4:   
Sluit de aansluitstekker aan het 
einde van de voedingsadapter aan 
op de voedingsaansluiting van de 
lichtbron.   

Stap 5: Sluit de voedingsadapter 
aan op het stopcontact.   

Stap 6:    
Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop. 

10   . In gebruik nemen 
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 Aan/Uit  Pauze/   Schakelaar-   USB (niet gebruikt) 
 Koppel   ingang    

Aan/Uit:  

Pauze: 

Koppel:  

Schakelaar ingang: 

USB:    

Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.  

Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals  
om de kleurenwisseling weer te hervatten.   

Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen.    
De unit staat nu op “KOPPEL MODUS”. In deze modus knippert het 
langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van de Interactieve 
kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de “KOPPEL 
MODUS” te annuleren   

Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een  
speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag 
naar de mogelijkheden.   

Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet 
voorgeprogrammeerd.  
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1. Naam van het product
Kleine bubbelunit 80x10 cm 

2. Product code
19126095 

3. Omschrijving
Dit is een speciaal formaat bubbelunit, zodat hij gebruikt kan  worden in de snoezelkar.   

4. Inhoud
Waterkolom met basis , RGB - LED , membraanpomp , terugslagkleppen, plug-in transformator  

5. Zintuigen stimulaties
Zien  

6. Installatie
• Voor de ingebruikname de bubbelunit  moet worden gezorgd dat deze op een stevige, niet

hellende ondergrond staat .
• Pak alle items uit het pakket zorgvuldig uit.
• Controleer door het toevoegen van ongeveer ½ liter gedemineraliseerdwater of de

slangaansluiting en de waterkolom waterdicht zijn .
• Er mag geen lekkage van water zijn. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact

met ons op.

7. In gebruik nemen
• Gebruik alleen gedemineraliseerdwater voor het vullen van de kolom en zet de bubbelunit

aan.
• Vul de waterkolom tot 40 mm onder de top van de kolom met gedemineraliseerdwater.
• Let op! Bij het vullen mag het water niet  langs de buitenkant van de kolom lopen.
• Reinig de Plexiglas buis met een zachte doek (bijv. microvezel ) en water .
• De verlaging van het waterniveau gedurende gebruik is geen lekkage , maar kan worden

verklaard door normale verdamping. U moet daarom regelmatig de waterkolom bijvullen
met gedemineraliseerdwater.

• Mocht het water melkachtig en troebel geworden, of  worden er algen gevormd , vervang
dan het water volledig. In geval van zware vervuiling van het water is ook een grondige
reiniging van de waterkolom nodig.

• Om waterschade te voorkomen , raden wij aan om beide terugslagkleppen om de 12
maanden te vervangen.
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8. Mogelijke problemen oplossen
Defecte LED-lampen   
Als uw LED-lamp defect is, vervang deze door dan door een reserve- LED. Deze zijn bij ons  
verkrijgbaar. De LED-lamp mag niet meer dan een vermogen van 12 V / AC 5 watt hebben, om te 
voorkomen dat de plug-in transformator overbelast raakt . De LED is vooraf ingesteld met een 
langzame verandering van de RGB-kleuren.   

Algemeen   
Ondanks zorgvuldige verwerking en kwaliteitsborging , is het mogelijk dat de waterkolom lekt. 
Controleer voor het volledig vullen de waterkolom op beschadigingen .   

De bubbelunit mag bij de eerste ingebruikname niet zonder toezicht staan. Bij de eerste keren in- 
en uitschakelen is het belangrijk om te controleren dat er geen water uit de kolom komt.   

Veranderingen aan de techniek en structuur van de bubbelunit vereisen voorafgaand overleg met 
de fabrikant, omdat anders de garantie vervalt .   

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade , veroorzaakt door de lekkage van de 
waterkolom, of de niet-naleving van deze handleiding.   

Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt elke aanspraak op garantie. Geef 
bij reclamaties de datum van aankoop en het serienummer  door.   

Belangrijk : Neem bij bovengenoemde werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact! 

Handleiding: Snoezelmaterialenkar en materialen 9

http://www.dementie-winkel.nl


1. Naam van het product
Chloortabletten voor bubbelunits 1,8 g - set van 5 

2. Product code
814317961 

3. Omschrijving
In verband met het voorkomen van bacteriën in leidingwater en om het water fris en 
zuiver te houden adviseren wij gedeminiraliseerd water of water met chloortabletten 
te gebruiken.   

Vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe; 
* 1 tablet van 1,8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin onaangenaam ruiken). Het actieve 
chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt.

4. In gebruik nemen
In verband met het voorkomen van bacteriën (o.a. legionella) in leidingwater en om het water fris 
en zuiver te houden adviseren wij het volgende voor het onderhoud van uw bubbelunits :   

Optie 1 : vul de bubbelunit met gedeminiraliseerd water (verkrijgbaar per jerrycan van 10 liter) 

  NIET GEBRUIKEN BIJ BALLEN-BUBBELUNITS !  

Optie 2 : vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe 
=                1 tablet van 1.8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin      
Onaangenaam ruiken)   

Bubbelunit van :  
100 tot 150 cm hoog  x 15 cm diameter =  ± 15-22 liter = 2 tabletten  

170 tot 220 cm hoog  x 15 cm diameter = ± 25-33 liter = 3 tabletten  
120 cm hoog x 20 cm diameter = ± 32 liter = 3 tabletten 
150 cm hoog x 20 cm diameter = ± 39 liter = 4 tabletten 
170 tot 200 cm hoog  x 20 cm diameter = ± 45-52 liter = 5 tabletten  
220 cm hoog x 20 cm diameter = ± 59 liter 6 tabletten 

Bij bijvullen alleen gedeminiraliseerd water gebruiken of water met chloor 24 uur laten inwerken 
vóór het toevoegen.   

Het water dient geheel ververst te worden als het verkleurt (omslaat). Het actieve chloor is na 
ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt. Nieuwe chloortabletten zijn te bestellen.    
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1. Naam van het product
HiFi Muzieksysteem met CD/DVD-speler 

2. Product code
21986101 

3. Omschrijving
Een compact systeem dat ideaal te gebruiken is in combinatie met een beamer of gewoon als 
geluidsbron in de snoezelrui1mte. Niet geschikt voor gebruik met een Muzikaal ligkussen. Met de 
volgende kenmerken : 
- CD
- MP3
- minimaal 2 x 35W
- FM-tuner
- Analoge audio-ingang
- Microfoonuitgang
- USB poort
- Afstandsbediening (werkt op een AA batterij - niet inbegrepen)
Model kan variëren - neem contact met ons op voor de nieuwste specificaties.
Afmeting ongeveer : 29 x 22 x 10 cm.
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1. Naam van het product
Space projector  

2. Product code
17460130  

3. Omschrijving
Een kleine projector voor kleine sensorische ruimtes, zoals thuis. 
Inclusief vloeistofwiel en motor. Een set met vier verschillende 
gekleurde vloeistofwielen is apart verkrijgbaar. Werkt op 220 Volt, 
lamp 12 Volt. Let op : de space projector heeft geen ventilator en 
kan daarom i.v.m. oververhitting niet te lang aan blijven staan.   

4. Inhoud
Uw space projector wordt compleet geleverd in 1 doos.   
1x Space Projector   
1x Lichtnetadapter   
1x Vloeistofwiel   

5. Zintuigen stimulaties
Zien  

6. Veiligheid
Alleen voor binnenshuis gebruik.   
Gebruik dit product altijd onder toezicht.   
Dit product is geen speelgoed en moet dus ook niet als speelgoed gebruikt worden.  
Space Projector en Vloeistofwielen worden heet tijdens gebruik.    
Projector niet direct op iemand wijzen/direct in de lens kijken.   

7. Technische informatie
De Space Projector is een klasse III 
verlichtingsapparaat en doorstaat alle relevante 
veiligheidseisen – waaronder EN60598, EN60065 
en Electriciteits Richtlijnen 73/23/EEC (Laag   
Voltage)    

Input:    240/110 V 
Output:   12V 
Afmetingen:   25cm  
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8. Installatie
Vóór gebruik   
Plaats de projector, binnenshuis, op een vlak en stabiel oppervlak. We raden aan de projector 
buiten handbereik te plaatsen, bijvoorbeeld op een hoge plank.   
Plaats het meegeleverde vloeistofwiel in de zijkant van de projector (B). Als deze correct geplaatst 
wordt, hoort u een klikkend geluid. Een wielmotor is niet nodig.   
Plug de transformator in de projector en de stekker in het stopcontact. Schakel nu de projector in. 
Plaats de transformator rechtop en zorg dat deze aan alle kanten vrij en goed geventileerd is. 
Plaats de transformator niet op dik tapijt.     

Tips   
Als u uw projector gaat plaatsen, houd dan rekening met de volgende gegevens.   
Experimenteer wat de beste plaats is voor uw projector, met deze afmetingen in overweging:  

Afstand projector tot muur:      Diameter projectie:  

Hoe groter de afstand, hoe groter en beter de projectie.   
Hoe donkerder de kamer en hoe lichter de muur, hoe beter de projectie.  
De projector zou tenminste zo hoog geplaatst moeten worden dat niemand direcht in de lens kan 
kijken.    

Hou de ruimte tussen de projector en de muur leeg om silhouetten te voorkomen.  
De afstand van het stopcontact tot de aan/uit-knop op de kabel is ongeveer 225 cm. 
De afstand van de transformator tot aan de projector is ongeveer 175 cm.   

De transformator en de projector moeten allebei zo staan dat er aan alle kanten lucht kan 
binnenkomen – de projector wordt warm tijdens gebruik – plaats niet in de buurt van brandbare 
materialen. Gebruik de aan/uit-knop geregeld.    

9. In gebruik nemen
Om de hoek van de projector te veranderen, draai het ronde deel van de projector (C) in de basis 
(D). Effecten zijn het beste te zien op een witte of lichte muur/plafond. De helderheid en het 
formaat van de projectie zijn afhankelijk van de hoeveel licht in de kamer (hoe donkerder de 
kamer, hoe beter) en de afstand tot de muur. Draai de focuslens (A) om de scherpte aan te passen. 
Gebruik de projector maximaal 6 uur aan een stuk. Na gebruik, stekker eruit halen en laten 
afkoelen alvorens te verplaatsen ed.    

Vloeistofwiel (17461)   
Het vloeistofwiel heeft een doorsnede van 10 cm en is 9mm dik.   
Als de vloeistof in het vloeistofwiel warm wordt, verandert het geprojecteerde effect.  
Het vloeistofwiel niet schudden.   
Vloeistofwiel niet aan direct zonlicht blootstellen.   
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Ga voorzichtig met het vloeistofwiel om – vloeistofwiel is gemaakt van glas. Raak alleen de 
rubberen rand aan.   

10. Onderhoud
Schoonmaken:    
Haal stekker uit het stopcontact en laat projector afkoelen. Gebruik een schone, licht vochtige 
doek om de buitenkant van de projector schoon te maken. Maak de lens schoon met een 
lensdoek. Lens niet met de vingers aanraken. 

Lamp vervangen:  

Verwijder nu, terwijl u de het ronde deel (C) vasthoudt, de 6 schroeven (E) rondom de rand van de 
projector. Haal de 2 helften van het ronde deel (C) uit elkaar en verwijder focuslens (A).    

Verwijder de Bulb Connector (fitting) en de twee schroeven van de Bulb Clamp (het klemmetje wat 
de lamp op z’n plek houdt). Vervang het lampje en draai de schroeven weer aan, maar let op, draai 
deze niet te strak aan.   

Als de lamp niet werkt maar de zekering 
nog wel, moet u de lamp vervangen. 
Ontplug de projector en laat deze 
afkoelen. Verwijder vloeistofwiel (mocht 
deze tijdens de handelingen eruit vallen). 

Haal het bovenste, ronde deel (C) van 
de basis (D). Doe dit door de projector 
andersom te draaien en trek dan de 
basis zachtjes uiteen. Probeer niet in de 
clips te knijpen.   
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Raak de lamp niet met blote handen aan, dit verkort de levensduur van de lamp.  
Gebruik een 20W 12V 10 ◌ ۫    Koudlicht 35 MM lamp. Gebruik alleen lampen met deze 
specificaties.  
Dit zijn standaard lampen die in elke doe-het-zelf zaak te vinden zijn.   
Plaats nu de twee helften weer op elkaar, de schroefgaten zorgvuldig uitlijnend. Draai de 
focuslamp (A) terug. Klik de basis weer voorzichtig terug. Haal niet de schroeven van de Bulb 
Clamp en de schroeven van de 6 schroefgaten (E) door elkaar, de schroeven van de Bulb Clamp zijn 
korter.   

Belangrijk   
De Space Projector heeft maar een fractie van de kracht van de Rompa Projectoren zoals de Super 
Solar 100C. De Space Projector heeft 20W in tegenstelling tot de 100W van de Rompa Projectoren. 
Daarom zal het geprojecteerde effect stukken minder expliciet zijn dan bij een van de Rompa 
Projectoren. Met 25 cm is de Space Projector ook beduidend minder lang als de Super Solar 100C 
Projector met 38 cm.    
Aanvullende Vloeistofwielen zijn verkrijgbaar bij dementie-winkel.nl (noteer nummer 17461 bij 
uw bestelling). Gebruik geen andere accessoires. Accessoires van de Rompa Projector zoals, 
Effectwielen, Doehetzelf-Effectwielen, Wielmotoren, Cassettes ed. zijn niet compatibel met dit 
product. De Space Projector is perfect voor kleinere ruimtes (bv. slaapkamers) en/of kleinere 
budgetten. Of voor mensen die liever meer abstracte projecties willen dan de meer complexe 
projecties van de Rompa Projector.    
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1. Naam van het product
Basis zintuigenset - horen 

2. Product code
21803115 

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om het gehoor te 
stimuleren. Het pakket bestaat uit diverse 
materialen. Inhoud kan variëren.  
Inhoud: Bandbellen, egelbal, CD, 
dierengeluidenblikjes, glitterballen, 
gongdrum, grombuis, mini rainstick, 
stemvervormer, tamboerijn en thunder 
eggs.  

4. Kleur
Zoals afgebeeld 

5. Zintuigen stimulaties
Horen  

1. Naam van het product
Bandbellen - set van 4 

2. Product code
17114140 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Om te dragen om pols of enkel. Hoge kwaliteitsbelletjes voor een heldere, resonante toon. Met 
klittenbandbevestiging. Set van 4 - 22 cm lang.  
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1. Naam van het product
CD Pure Relaxation 

2. Product code
23633100 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Geïnspireerd op al het mooie wat de natuur te bieden heeft. Prachtige muziek neemt ons mee uit 
deze wereld naar verre, open ruimtes die kalmeren en innerlijke kracht geven.  

1. Naam van het product
Dierengeluidenblikjes - set van 3 

2. Product code
19373480 

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Mooi geluid bij de geringste beweging. Gemakkelijk in gebruik, draai het blikje om en hoor een 
dieren geluid (het geluid is van elk blikje hetzelfde). Goed 
voor het begrijpen van oorzaak/gevolg en leuk om te 
gebruiken in groepsverband. Geluiden kunnen variëren. 
Afmeting: 5,5 cm diameter x 6 cm hoog  

1. Naam van het product
Glitterballen - set van 6 

2. Product code
15227200 

3. Kleur
Zoals afgebeeld (6 verschillende kleuren) 

4. Korte omschrijving
Leuk om te zien, te horen, aan te raken, te gooien, te stuiteren en te rollen. Deze sprankelende, holle 
balletjes hebben een helder klinkend belletje. Gemaakt van samengevoegde kleine bolletjes die voor 
een easy-grip buitenkant zorgen.   
Afmeting: 6 cm diameter, set van 6. Verschillende kleuren  
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1. Naam van het product
Gongdrum 20 cm 

2. Product code
15880140 

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Gemaakt van natuurlijk materiaal. Deze gemakkelijk te hanteren drum geeft al geluid bij de minste 
aanraking, dus is hij geschikt voor alle leeftijden en niveau's. Inclusief slagstok.  
Diameter: ongeveer 20 cm  

1. Naam van het product
Grombuis 

2. Product code
18973140 

3. Kleur
Kleuren variëren  

4. Korte omschrijving
Kantel de buis om hem te laten grommen! Geeft een auditieve beloning voor beweging. Leuk en 
onweerstaanbaar als je niet bang bent!   
Afmeting: 40 cm lang  
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1. Naam van het product
Mini Rainstick 

2. Product code
17241140 

3. Kleur
Kleuren afhankelijk van de voorraad

4. Korte omschrijving
Het licht wordt gevangen door de bewegende 
kraaltjes zodat een weerspiegeling ontstaat. 
Dit bevordert de aantrekkingskracht van deze moderne versie op een oud idee. Gemakkelijk 
hanteerbaar met een direct verkrijgbaar effect. Kleur afhankelijk van de voorraad.  
Afmeting: 20 cm  

1. Naam van het product
Stemvervormer 

2. Product code
20391471 

3. Kleur
Kleuren kunnen variëren 

4. Korte omschrijving
Moedig praten aan met deze leuke uitvinding. Produceert een reeks amusante, mechanische 
geluidseffecten als je erin spreekt. Versterkt en vervormt je stemgeluid. Met knipperende LED 
verlichting. Kleuren variëren. Werkt op een 9 Volt blokbatterij (inclusief).   
Afmeting: ongeveer 15 cm  

5. Zintuigen stimulaties
Horen & zien 

6. Veiligheid
Niet dichtbij het oor gebruiken. Verkeerd gebruik kan gehoor schade veroorzaken.  
Niet te gebruiken door lijders aan epilepsie of een andere vergelijkbare aandoening. 
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7. Informatie over batterijen
Gebruik 1 x ‘9V’(LR61) batterij. Bijgesloten.  
Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden.  
Oude en nieuwe batterijen, niet door elkaar gebruiken.  
Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar.  
Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 
Batterijen dienen met de goede polariteit ( + / - ) aangebracht te worden. De 
polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken.  

8. Extra informatie
A B C D E Uitleg 
ON ON OFF OFF OFF Lage toon 
ON OFF OFF OFF OFF Hoge toon 
OFF ON OFF OFF OFF Zeer lage toon 
OFF OFF OFF OFF OFF Hele hoge toon 
OFF OFF OFF ON ON Eigen robotstem 
ON ON OFF OFF ON Lage robotstem 
OFF OFF OFF OFF ON Hele hoge robotstem 
OFF OFF ON OFF OFF Versterk eigen stem met hoge toon 
OFF OFF ON ON OFF Versterk eigen stem, geen bijeffect 
OFF OFF ON OFF  ON Robotstem met hoge toon 
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1. Naam van het product
Tamboerijn

2. Product code
13031140

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Met beklede handgreep. Heel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken. Gemaakt van duurzaam 
kunststof met prachtig klinkende rinkelschijfjes. Kleur en uitvoering varieert.  Afmeting: ongeveer 
27 x 22 x 5 cm  

1. Naam van het product
Thunder eggs - set van 6 

2. Product code
14659140

3. Kleur
Zoals afgbeeld 

4. Korte omschrijving
Leuk voor kleine kinderhanden. Deze eieren werken als de 
maracas, zonder handgreep. Gemaakt van stevig plastic, set van 6. Kleuren afhankelijk van de 
voorraad. Afmeting : 5 cm hoog.  
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1. Naam van het product
Lichtgevende egelbal met geluid 

2. Product code
19240200 

3. Kleur
Kleuren afhankelijk van de voorraad

4. Korte omschrijving
Deze egelbal erg veelzijdig! Zachte egelbal welke oplicht bij elke stoot. Hierdoor is de bal gemakkelijk 
te volgen voor slechtzienden. Daarnaast maakt de bal een piepend geluid, zodra er in geknepen 
wordt. Wanneer je de bal onder UV licht houdt, gloeit hij ook nog eens op. Kleur afhankelijk van de 
voorraad. Afmeting: 6 cm  
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1. Naam van het product
Basis zintuigenset - ruiken 

2. Product code
21805115 

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om de reukzin te stimuleren. 
Het pakket bestaat uit diverse materialen.  
Inhoud kan variëren.  

Inhoud:  
Geurmuis inclusief pads, geur- en warmtedier, 
CD, AromaPlay speeldeeg, geurende geluidendobbelsteen en twee geurmengels. 

4. Kleur
Zoals afgebeeld 

5. Zintuigen stimulaties
Ruiken  
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1. Naam van het product
CD Aromatherapy 

2. Product code
CD666 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Melodieën die een kalmerende ambiance creëren. Zet de aromaverspreider aan en droom weg met 
de klanken van deze CD.  

1. Naam van het product
Geurende geluidendobbelsteen

2. Product code
18478170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Multi-sensorische dobbelsteen - tactiel, aromatisch 
en met belletje binnenin voor auditieve aantrekkingskracht. Kleur afhankelijk van de 
voorraad. Per stuk verkrijgbaar.  Afmeting: 15 x 15 x 15 cm  
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1. Naam van het product
Geurmengsel Cosmic Chi - 5 ml 

2. Product code
12804170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere 
leeftijd.   

Ingrediënten: bergamot, sinaasappel, mandarijn rood, litsea e.a. Geurnoot: fijn-fruitig, Geurthema: 
opwekkend, motiverend.  

1. Naam van het product
Geurmengsel Ontspanning - 5ml 

2. Product code
12079170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere 
leeftijd.   
Ingrediënten: lavendel fijn, benzoë siam, ho-blad  
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1. Naam van het product
Geurmuis (+ stekkeradapter) 

2. Product code
17047170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld. 

4. Korte omschrijving
Te gebruiken in de auto, of overal waar weinig ruimte is.  
Werkt op 4 AA batterijen (niet inbegrepen) of op 220 Volt.  
Voorzien van een stille, maar effectieve ingebouwde ventilator. Veilig in gebruik - wordt niet warm.  

5. Inhoud
1x Geurmuis  
1x Netadapter  
5x navul kussens 

6. Zintuigen stimulaties
Ruiken 

7. Technische informatie
Afmeting: 14 x 9 x 7 cm 

8. Installatie
• Sluit de meegeleverde netadapter aan of plaats vier AA batterijen (niet meegeleverd) in de

basis van het apparaat.
• Trek de navulbak aan de bovenkant van de diffuser eruit. Plaats een navulkussen en breng

ongeveer 10 druppels van je favoriete etherische olie of blend Absolute Aroma aan. De
gebruikte hoeveelheid kan worden aangepast aan de grootte van de kamer waarin de
Aroma-Mouse zich bevindt.

• Vervang de navullade en schakel deze in. Een groen lampje geeft aan dat het apparaat werkt.
• Binnen enkele seconden zult u genieten van de therapeutische voordelen van

aromatherapie.

• De navul kussens mogen opnieuw worden gebruikt tot ze hun absorptievermogen verliezen

9. Extra informatie
In combinatie met oliën of melanges kan de geurmuis:  
Een uitnodigende en ontspannende atmosfeer in de ruimte creëren. Helpt concentratie in stressvolle 
werkomgevingen. Gemakkelijke ademhaling tijdens het winterseizoen.  

Handleiding: Snoezelmaterialenkar en materialen 26

http://www.dementie-winkel.nl


Stimuleert rustgevende slaap voor het slapen gaan. 

1. Naam van het product
Geur- en warmtedier – Olifant  

2. Product code
21503170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld. 

4. Korte omschrijving
Superzacht en super sensorisch! Tactiel, visueel en 
aromatisch. Kunnen worden opgewarmd in de magnetron. Ze zijn iets verzwaard zodat ze 
aangenaam vast te houden zijn in de holte van je elleboog. Kan gebruikt worden voor het 
verwoorden van emoties. Met aangename lavendelgeur. Ook geschikt voor koud gebruik. Leg de 
knuffel in een plastic zak ongeveer 3 uur in de vriezer en hij is te gebruiken. Voor 3 jaar en ouder. 
Niet geschikt voor cliënten die kwijlen.  
Afmeting : ongeveer 21 cm hoog x 16 x 20 cm. 

5. Zintuigen stimulaties
Zien, voelen en ruiken 

6. Veiligheid
Waarschuwing - Dit product kan brandwonden veroorzaken. Vermijd langdurig direct contact met de 
huid. Wees voorzichtig bij het verwijderen uit de magnetronoven. Inhoud niet innemen. Niet 
oververhitten.  

7. Extra informatie
Inspecteer met regelmatige tussenpozen, gooi het weg als gevonden versleten of beschadigd is, 
alleen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.  
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8. Gebruik
Aangezien dit product volledig geschikt is voor de magnetron, plaatst u het gewoon in de 
magnetronoven volgens de aanwijzingen op het product om het heerlijk ontspannende 
lavendelaroma te verwijderen.  

Dit diertje kan ook als coldpack worden gebruikt; plaats hem eenvoudig in een afgesloten 
diepvrieszak en plaats hem twee tot drie uur in de vriezer. Ideaal om de temperatuur te verlagen, 
verstuikingen en blauwe plekken te verminderen en zwelling te verminderen 
Opwarmen:  
Oven: maximaal 100 C, 10 minuten, op een bord of bakpapier leggen  

Magnetron: maximaal 800 Watt, 90 seconden  
Leg de producten altijd op een schoon onderbord om brandgaatjes te voorkomen. Nooit langer 
verwarmen dan aangegeven tijd. In een schone magnetron slechts 90 seconden te verwarmen geniet 
je zo’n  1,5 uur van heerlijk warmte.  

1. Naam van het product
AromaPlay speeldeeg - set van 3

2. Product code
21733170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen. 
Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën. Bevat tarwe. Elke kleur heeft ook 
zijn eigen geur. Deze geuren hebben ook elk een andere functie. De kleur blauw (sleepy) zorgt ervoor 
dat je rustig wordt, de kleur geel bevordert het concentratievermogen en de kleur rood bevordert 
het humeur. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen 
en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. De hersluitbare zakjes zijn elk 
gevuld met 100 gram speeldeeg. Set van 3.  
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1. Naam van het product
Geurmuis pads - set van 10 

2. Product code
17048170 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Extra pads voor Geurmuis 17047170 . 

1. Naam van het product
Basis zintuigenset - voelen  

2. Product code
21802115 

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om de tastzin te stimuleren. 
Het pakket bestaat uit diverse materialen.  
Inhoud kan variëren.  

Inhoud:  
Manimo stressbal, egelbal, tactiele handschoenen, massagebol, magisch zand, mondo water 
wiggly, speelfoam, fluffy bal, squishy bal, tastring, voetmassagerollen en een zachte massagerol. 

4. Kleur
Zoals afgebeeld 

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 
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1. Naam van het product
Egelbal zacht 8 cm oranje 

2. Product code
15394190 

3. Korte omschrijving
Egelbal die zachtjes masseert. Gebruik de balletjes voor 
ontspanning van de handen of als hulpmiddel bij 
grijpoefeningen. Kunnen in het water gebruikt worden. Per 
stuk.   
Afmeting: 8 cm  

4. Kleur
Oranje 

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 

1. Naam van het product
Lichtgevende fluffy bal  

2. Product code
18815190 

3. Korte omschrijving
Deze bal heeft alles, hij is rekbaar, tastbaar, zacht, kleurrijk en geeft 
zelfs licht af! Knijp erin of laat hem vallen om het knipperlicht te 
activeren. Plezier gegarandeerd! Voor 3 jaar en ouder. Kleuren 
afhankelijk van de voorraad.  
Afmeting: 12 cm diameter  

4. Kleur
Kleur afhankelijk van de voorraad 

5. Zintuigen stimulaties
Voelen & zien 
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1. Naam van het product
Lichtgevende massagebol 

2. Product code
17604840 

3. Kleur
Rood of blauw. 

4. Korte omschrijving
Perfect voor rug, nek, schouders, armen en benen. Werkt op 3 
AAA batterijen (niet inbegrepen). De kleur kan variëren. Per stuk. 

5. Inhoud
1x Lichtgevende massagebol 

6. Zintuigen stimulaties
Zien & voelen 

7. Veiligheid
Houd de massagebol uit de buurt van kinderen, door de eventuele te harde trillingen. 

8. Technische informatie
Afmeting: 10 cm 

9. Extra informatie
Om de massagebol te laten werken, moeten er 3 AAA batterijen in.   
Draai de bovenkant van de massagebol naar de linkerkant;  
Correcte aansluiting van de polen;  
Draai de bovenkant van de massagebol dicht door naar de rechterkant te draaien. 
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1. Naam van het product
Magisch zand – 1kg 

2. Product code
21869830 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Het eerste zand voor gebruik binnenshuis dat aanvoelt en 
beweegt zoals je nog nooit hebt gevoeld! Dit betoverend, 
kinetisch zand is gemaakt van 98% puur zand, het geheim zit 
hem in het bindmiddel. Dit product voldoet aan alle 
relevante veiligheidseisen. Spelen met dit zand werkt therapeutisch en stress reducerend. Het voelt 
heel zacht en is gemakkelijk te vormen. Voor 3 jaar en ouder. Doos van 1 kg.  

5. Inhoud
1x magisch zand 

6. Zintuigen stimulaties
Voelen 

7. Veiligheid
De dunne folie waarin het magische zand is verpakt kan aan neus en mond blijven kleven en de 
ademhaling blokkeren. Deze zak uit nabijheid van baby’s en kinderen houden om verstikkingsgevaar 
te voorkomen. Niet gebruiken in een wieg, bed of box. Deze zak is geen speelgoed. De zak en ander 
verpakkingsmateriaal onmiddellijk weggooien nadat het product eruit is verwijderd. Gebruik de zak 
niet opnieuw, maar gooi deze onmiddellijk  weg.  
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1. Naam van het product
Manimo stressbal hele maan 

2. Product code
29259872 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Deze spanningsballen stimuleren de zintuigen en de fijne 
motoriek. Gemaakt van lycra met een mooie textuur voor extra 
visuele stimulatie. Het verzwaarde gevoel biedt een rustgevend 
effect. Hand wasbaar. Kleur afhankelijk van de voorraad. Vanaf 3 jaar. Per stuk. Gewicht: 110 gram. 
Afmeting: 8,9 x 8,9 x 4 cm       

5. Zintuigen stimulaties
Zien 

1. Naam van het product
Massagerol 

2. Product code
14010840

3. Kleur
Zoals afgebeeld. 

4. Korte omschrijving
De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel 
aangenamer maakt door de trillingen die het voortbrengt. De 123 cm lange rol is gemaakt van 
lichtgewicht materiaal en draagbaar. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren. 
Een speciale sluiting voor handvrije massage is inbegrepen. Verstelbaar in twee snelheden. Voorzien 
van een geribbelde structuur. Werkt op 2 C batterijen (niet inbegrepen). Kleur afhankelijk van de 
voorraad. 
Afmeting: 123 cm 

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 
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6. Installatie

1. Doe de batterijen in beide kanten er in doormiddel van de kop eraf te draaien
2. Draai de koppen weer dicht
3. Doormiddel van een pijltje aan het uiteinde kun je deze op drie standen zetten uit, langzaam

en snel.

7. Veiligheid
Waarschuwing: 

- Batterijen dienen altijd vervangen te worden door een volwassene
- Voor de beste resultaten alkaline batterijen gebruiken
- Verwijder de batterijen wanneer het product een lange tijd niet wordt

gebruikt
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verwijder altijd de oude en lege batterijen
- Gebruik de massagerol niet buiten hij is bestemd voor binnen gebruik
- Zet de massagerol altijd uit wanneer hij niet wordt gebruikt
- Leg de massagrol nooit in de buurt van een heet object
- Gebruik de massagerol niet op 1 plek op je lichaam
- Gebruik de massagerol niet langer dan 20 minuten
- Gebruik de massagerol niet zodat het in contact komt met water
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1. Naam van het product
Mondo water wiggly 

2. Product code
17121431 

3. Kleur
Kleur afhankelijk van de voorraad. 

4. Korte omschrijving
Grijp ze vast als je kunt! Knijp erin en kijk hoe het water 
verandert. Erg leuk! Kleur afhankelijk van de voorraad. Kwetsbaar product - alleen onder toezicht 
gebruiken!   
Afmeting: 12 cm lang  

5. Zintuigen stimulaties
Zien & voelen 

1. Naam van het product
Speelfoam - set van 4 

2. Product code
20954830 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Creatief spelen met veel plezier, maar zonder geknoei! Vorm het foam naar je eigen inzicht, sla de 
vorm weer plat en begin opnieuw. Plakt niet aan handen, kleding of tapijt en droogt nooit uit. De 
structuur stimuleert zintuiglijke waarneming en ontwikkelt fijne motoriek. Veilig en niet-giftig. Voor 3 
jaar en ouder. Set van 4.  

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 
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1. Naam van het product
Tastring 

2. Product code
144334500 

3. Kleur
Kleuren afhankelijk van de voorraad 

4. Korte omschrijving
Grote en gemakkelijk vast te pakken egelring met zachte noppen. Voor gooien, vangen of tactiele 
oefeningen.  
Kleuren afhankelijk van de voorraad.  
Afmeting: 17 cm diameter  

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 

1. Naam van het product
Voetmassagerollen – set van 2  

2. Product code
14466840 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Twee plastic rollen die de bloedcirculatie stimuleren, een revitaliserend effect geven en een gevoel 
van volledige ontspanning bieden. Stimulerend en stress verminderend. Per set, kleur grijs. Lengte: 
15 cm.  

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 
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1. Naam van het product
Squishy bal 

2. Product code
28383200

3. Korte omschrijving
Knijp erin en voel de inhoud tussen je vingers door glippen. Het 
krijgt zijn oorspronkelijke vorm terug nadat het is geperst. Tactiel 
en erg grappig! Is bedoeld om de zenuwen van zowel 
volwassenen als kinderen te kalmeren. Gebruik alleen onder 
toezicht. Gewicht: 75 gram.  
Afmeting: 6 cm  

4. Kleur Zoals afgebeeld.

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 

1. Naam van het product
Tactiele handschoenen 

2. Product code
72028481

3. Korte omschrijving
Wanneer de handen telkens in de mond worden gestopt, zijn 
deze handschoenen in een uitkomst. De pluizige tentakels zijn 
super zacht. Gebruik de wanten om overgevoelige gebieden 
ongevoelig te maken of om over de armen, rug, gezicht en 
net te wrijven voor een sensorische ervaring.  Ze zijn erg leuk 
als kalmerend hulpmiddel.  
Afmeting: 16,5 x 8,9 cm  

4. Kleur
Zoals afgebeeld.

5. Zintuigen stimulaties
Voelen 
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1. Naam van het product
Basis zintuigenset - zien  

2. Product code
21804115 

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om het gezichtsvermogen te 
stimuleren. Het pakket bestaat uit diverse 
materialen. Inhoud kan variëren.  
Inhoud:  
Acryl spiegelplaten, lichtgevende eieren, linelite toverstaf, oplichtende handschoenen, glitterstokjes, 
UV zaklamp, UV knopenbal, egelbal lichtstok en regenboog glitterballen.  

4. Kleur
Zoals afgebeeld 

5. Zintuigen stimulaties
Zien 
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1. Naam van het product
Gekleurde acryl spiegelplaten - set van 6

2. Product code
20510431 

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Verdubbel de visuele aantrekkingskracht - reflecterend en kleurrijk. 
Maakt het ontdekken en uitvinden nog uitdagender. Set van 6.  

Afmeting : 15 x 15 x 0,15 cm. 

1. Naam van het product
Lichtgevende eieren set van 4 – klein 

2. Product code
29954111 

3. Kleur
Veranderd van kleur 

4. Korte omschrijving
De eieren verkleuren langzaam en zonder handelingen van kleur. Veilig, rustgevend en aangenaam 
zacht van kleur. Inclusief knoopcelbatterijen.   
Afmeting: 9 cm  
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1. Naam van het product
Linelite toverstaf

2. Product code
15676477

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Deze flexibele en handzame toverstaf is een leuke aanvulling in de snoezelruimte. Zeven gekleurde 
draden aan een houten stokje reflecteren onder ultraviolet licht. Afmeting stokje 11 cm, draden 30 cm. 

1. Naam van het product
Oplichtende handschoenen 

2. Product code
20423447 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Uitstekend te gebruiken voor gebarentaal in het donker. Praktisch om 's nachts buiten te gebruiken of 
om de aandacht te trekken in een verduisterde ruimte. Eenmaal opgeladen door de zon of UV lamp 
lichten deze handschoenen tot 2 uur op per keer. Eén maat.  

1. Naam van het product
Spiraal glitterstokjes groot - set van 4  

2. Product code
17960431 

3. Kleur
Kleuren variëren 

4. Korte omschrijving
Visueel zeer aantrekkelijke glitterstaafjes. Draai ze om en kijk naar een prachtige waterval van 
glitters! Voor 3 jaar en ouder. Voorzichtig met gebruik en alleen onder toezicht. Set van 4. Kleuren 
variëren. Afmeting: 30 x 1,5 cm.  
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1. Naam van het product
UV Zaklamp  

1. Product code
18788477 

2. Kleur
Zoals afgebeeld. 

4. Korte omschrijving
Gemakkelijk te dragen UV lamp. Werk van dichtbij met UV licht. Dit is voor slechtzienden een extra 
stimulatie. Wordt exclusief 3 AA batterijen geleverd.  
Afmeting: 14,5 cm  

5. Inhoud
1x UV Zaklamp 

6. Zintuigen stimulaties
Zien 

7. Veiligheid

8. Installatie
Stap 1: Draai de achterkant van de UV zaklamp eraf.   
Stap 2: Plaats de batterijen volgens de markeringen in het batterijvlak. 
Stap 3: Plaats het batterijdeksel terug vóór gebruik.  
Stap 4: Klik op de knop (aan/uit knop).  

  LET OP !!! 
 Verstikkingsgevaar : Dit product is geen speelgoed ! 
 Toezicht van volwassenen.  
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1. Naam van het product
Regenboog glitterballen - set van 7 

2.Product code
92098200 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Een fascinerend schouwspel door de sprankelende glitters die door de ballen heen bewegen bij het 
gooien of rollen. Houdt de aandacht vast en stimuleert de concentratie. Set van 7 kleuren : rood, zilver, 
goud, groen, blauw, roze en paars. Vanaf 3 jaar.  
Afmeting : 6,5 cm diameter.  

1. Naam van het product
Egelbal lichtstok 

2. Product code
23748477 

3. Kleur
Zoals afgebeeld 

4. Korte omschrijving
Een egelbal aan een stokje. Dit stokje geeft licht zodra hij op een platte ondergrond terecht komt. Per 
stuk.  
Afmeting: 24 cm  
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