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Meubels, inrichting en speelgoed 
voor de (vrije-)kleuterklas
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 Voorraadunit 3 
Materiaaldisplay (H553), papierhoekje, gereedschaps-
hoekje, 5 groene houders, 2 kleine crème bakjes, 2 
medium crème bakjes, bakkenkast (F682), 9 diepe 
manden.
breedte 94 cm, hoogte 102 cm, diepte 37 cm

art. nr: K1000H577 

4

 Zand- en watertafels
Grote bak 114 x 61 cm, inclusief: afdekplaat, verstel-
bare poten.
Kleur: 1 transparant ¦ 2 blauwgroen

art. nr: K1000A63- 

3 Zand- en watertafels, middelgrote set
Transparante of blauwgroene bak 114 x 61 cm. Inclu-
sief afdekplaat, verstelbare poten, opbergrek, luifel. 
Bij deze middelgrote set wordt 1 set meegeleverd 
met verplaatsbaar transparant waterbekken, slangen, 
katrol, trechter en opbergzak. 
Aan 2 poten zitten wieltjes zodat u zonder enige 
inspanning de tafel kunt verplaatsen, bijvoorbeeld van 
binnen naar buiten. 
Deze tafels zijn leverbaar met een transparante of 
blauwgroene  bak. 
art. nr: K1000A627  transparante bak 
 K1001A627  blauwgroene bak

2 Zand- en watertafels, grote set
Transparante of blauwgroene bak 114 x 61 cm. Inclu-
sief afdekplaat, verstelbare poten, opbergrek, luifel 
en kleine tafel met alle toebehoren. Bij deze grote 
set worden 2 sets meegeleverd met verplaatsbaar 
transparant waterbekken, slangen, katrol, trechter en 
opbergzak. 
Aan 2 poten zitten wieltjes zodat u zonder enige 
inspanning de tafel kunt verplaatsen, bijvoorbeeld van 
binnen naar buiten. 
Deze tafels zijn leverbaar met transparante en/of 
blauwgroene  bakken. 
art. nr: K1000A630  transparante bakken 
 K1001A630  blauwgroene bakken 
 K1002A630  transparante en blauwgroene bakken
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 Voorraadunit 4 
Materiaaldisplay (H554), papierhoekje, gereedschaps-
hoekje, 5 groene houders, 4 kleine crème bakjes,  
4 medium crème bakjes, bakkenkast (F684), 9 diepe 
manden, 6 lage bakken.
breedte 124 cm, hoogte 102 cm, diepte 37 cm

art. nr: K1000H578
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Materiaalwagen
Deze wagen is voorzien van 4 grote wielen die het 
mogelijk maken om deze soepel door gangen en 
lokalen maar óók over speelplaatsen en paden te 
rijden. Bent u eenmaal op de plek waar de wagen 
moet zijn, kunt u de wielen remmen. De wagen is 
verkrijgbaar met manden of bakken.

 Materiaalwagen met diepe manden 
8 groene houders, 7 kleine crème bakjes, 5 medium 
crème bakjes, 3 transparante lage bakjes, 6 diepe 
manden. 
Breedte 93 cm, hoogte 81 cm, diepte 51 cm

art. nr: K1000H572

6

6

Zand- en watertafels

Alle onderdelen en tafels zijn uiteraard ook apart te bestellen. Zie voor het gehele aanbod onze separate  
Community Playthings catalogus 2016. Deze kunt u gratis en vrijblijvend aanvragen bij Mercurius. 
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Mobiele voorraadkasten
Deze voorraadkasten worden geleverd inclusief 
(afneembare) materiaaldisplay met groene hou-
ders en crème vakjes, papier- en gereedschap-
opberghoeken en de knutselmateriaalkist met 
hoge bakken of manden. Er is ook een uitvoering 
met naast de hoge bakken nog 6 (transparante) 
lage bakken. De kasten zijn zeer gemakkelijk, met 
één enkele handeling, goed en soepel verrijdbaar 
te maken. Maar ook, minstens net zo belangrijk, 
écht stevig en vast op de grond te plaatsen zonder 
dat ze verschuiven.

Voor alle verschillende uitvoeringen en kleuren zie 
onze separate Community Playthings catalogus. 
Deze kunt u gratis en vrijblijvend aanvragen bij 
Mercurius.
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1 Schoolset 
88 blokken in 6 verschillende vormen/afmetingen

art. nr: K1000B652

2 Kleuterset 
52 blokken in 6 verschillende vormen/afmetingen

art. nr: K1000B552

3 Halve schoolset 
44 blokken in 6 verschillende vormen/afmetingen

art. nr: K1000B651

4 Halve kleuterset 
26 blokken in 6 verschillende vormen/afmetingen

art. nr: K1000B551

Holle blokken
Deze holle blokken zijn vervaardigd uit massief 
hout afkomstig uit duurzame bosbouw en kunnen 
letterlijk tegen een stootje. Ze zijn licht, dus mak-
kelijk te hanteren, maar ook zeer stevig, solide en 
stabiel zodat kinderen er veilig allerlei constructies 
mee kunnen maken. Zowel geschikt voor binnen 
als buiten. Zie voor alle mogelijkheden en sets 
pag. 128 t/m 132 van onze separate Community 
Playthings catalogus 2016. Deze kunt u gratis en 
vrijblijvend aanvragen bij Mercurius.

Vraag ook naar de aparte brochure van deze blok-
ken die speciaal zijn behandeld. Door deze behan-
deling zijn ze niet alleen geschikt om buiten mee 
te spelen en te bouwen, maar hebben weer en 
wind geen enkele invloed en kunnen deze blok-
ken dag en nacht buiten blijven liggen. 
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B620 rechthoek  
afm.: 14 x 14 x 28 cm

B621 vierkant 
afm.: 14 x 28 x 28 cm

B623 rechthoek groot 
afm.: 14 x 28 x 56 cm

B622 helling 
afm.: 14 x 25 x 56 cm

B624 plank kort 
afm.: 10 x 56 cm en 14 mm dik

B625 plank lang   
afm.: 14 x 112 cm en 19 mm dik
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 Veilingkist 60 x 35 x 23 cm
Deze zeer stevige, stabiele en stapelbare beukenhou-
ten sjouwkisten bieden de mogelijkheden om met be-
hulp van onze sjouwplanken constructies te bouwen. 
art. nr: 70805102
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 Sjouwplanken
Beukenhouten planken verkrijgbaar in 3 lengtes en 
voorzien van klampen voor extra veiligheid. 
Sjouwplank 100 cm

art. nr.: 70805010
Sjouwplank 120 cm

art. nr.: 70805012
Sjouwplank 150 cm

art. nr.: 70805015
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Houtwerkplaats Rudolf Steinerschool Bochum
De samenwerking die wij in 2013 zijn aangegaan met de houtwerkplaats van 
de Rudolf Steinerschool in Bochum (Duitsland), hebben wij nog verder uitge-
breid. 

Deze hoogwaardige producten zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerd 
bos en afgewerkt met materialen die vriendelijk zijn voor mens en milieu. 

Houtwerkplaats Rudolf Steinerschool Bochum



Hobbelpaard
Dit hobbelpaard is geschikt voor kinderen vanaf 
1,5 jaar. Veilig, want het kan niet overslaan. Opzij 
vallen bij het op- en afklimmen is praktisch onmo-
gelijk en ook kunnen er geen voetjes van de rijder 
onder komen.

 Hobbelpaard – zithoogte 45 cm
Gelakt massief essenhout,
Lengte 105 cm, breedte 45 cm, zithoogte 45 cm

art. nr.: 70500005

4
 Schommelboot met ronde spijlen
Gelakt massief essenhout, 
Lengte 105 cm, breedte 50 cm, zithoogte 40 cm

art. nr.: 70500007

Schommelboot
Ook deze schommelboot is een ware klassieker. 
Behalve zijn kalmerende wiegende beweging 
heeft deze schommelboot de mogelijkheid om als 
kruipbrug te dienen, of je zet hem op de zijkant en 
je hebt een toonbank.

Massief essenhout, blank gelakt.
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1-3  Speelstandaard

Speelstandaard
l.90 x b.28 x h.90 cm, Gelakt massief essenhout

art. nr: 70500002

Speelstandaardboog

art. nr: 70500003

Houten wasknijper
Deze 12 cm robuuste houten wasknijper van geolied elzenhout is 
100% veilig voor kinderen en toch sterk genoeg om katoenen en 
zijden doeken op hun plaats te houden. Ideaal voor gebruik bij onze 
speelstandaards.

art. nr: 70910000

Speelstandaard
Deze speelstandaard is onmisbaar in een kleu-
terklas. De kinderen kunnen er een huisje mee 
creëren, het kan dienst doen als winkeltje, een 
poppenkast, of wat de fantasie hen ook ingeeft. 
Onder de zitting is een opbergruimte. Voor een 
speelhuisje hebt u 2 standaards en 2 bijbehorende 
bogen nodig. Door het gebruik van massief hout 
is de standaard erg stabiel en veilig.
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Essenhouten tafels
Deze oerdegelijke (kleuter-) tafels zijn vervaar-
digd uit massief essenhout en afgewerkt met 
een waterbestendige blanke lak. De hoogte van 
het 3 cm dikke tafelblad is 58 cm (C3). Verkrijg-
baar in 3 afmetingen die modulair zijn, de basis 
afmeting is 140 cm. Hierdoor kunt u variëren en 
combineren. Aan de rechthoekige tafel kunnen 
maximaal 8 kinderen zitten op onze kleuterstoel. 
(art.nr.:50305001)

Deze tafels zijn ook verkrijgbaar in 76 cm (F6/
volwassen) hoogte, voor in de lerarenkamer bij-
voorbeeld.

1 Tafel rechthoekig
Essenhout – 140 x 70 cm – 58 cm hoog

art. nr.: 50350210

2 Tafel halfrond
Essenhout – 140 cm – 58 cm hoog

art. nr.: 50350211

3 Tafel honingraat
Essenhout – 140 x 41 x 41 x 82 cm – 58 cm hoog

art. nr.: 50350214

4

Essenhouten 
kleuterstoel
Deze stevige kleuterstoel is vervaardigd uit mas-
sief essen en afgewerkt met een waterbesten-
dige blanke lak. De hoogte van het zitvlak be-
draagt 34 cm waardoor ze uitstekend passen bij 
onze essen tafels. 

 Kleuterstoel
Essenhout – hoogte 34 cm (C3)

art. nr.: 50305001
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 Kast Frank Boogaard
Deze essen/beukenhouten kast heeft 9 vakken 
d.m.v. plankverdeling en is voorzien van 2 
schuifdeuren. Ideaal voor het opbergen van 
bijvoorbeeld teken- en schildermaterialen, 
speelgoed, handwerkmaterialen etc.
b.155 x d.50 x h.86 cm

art. nr: 50410001

Schilderkasten 
Deze essen/beukenhouten schilderkasten bieden 
ruimte voor 32 planken. Standaard worden de 
kasten geleverd met houten planken die gelakt 
zijn met blanke waterbestendige lak, maar ook 
kunt u de kast bestellen zonder planken of met 
onze witte kunststof schilderplanken.

 Schilderkast K.O.
Deze kast is geschikt voor 32 planken van 30 x 40 
cm, geschikt voor papier van 25 x 32,5 cm (meest 
gebruikte formaat in de kleuterklassen) .
b.86 x d.32 x h.60 cm – 
inclusief 32 houten schilderplanken 30 x 40 cm

art. nr: 50405040

 Schilderkast L.O
Deze kast is geschikt voor 32 planken van 40 x 55 
cm, geschikt voor papier van 32,5 x 44 cm (meest 
gebruikte formaat in de onderbouw). Voorzien van 2 
schuifdeuren voor het opbergen van verf, papier, etc.
b.116 x d.42 x h.84 cm – 
inclusief 32 houten schilderplanken 40 x 55 cm

art. nr: 50405055
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(Kleuter-)werkbank
Deze solide werkbank is geschikt om met 2 kinde-
ren (3-6 jaar) tegelijkertijd aan te werken en is op 
verschillende manieren uit te breiden. De speciale 
gereedschapsbak gevuld met gereedschappen, 
veiligheidsbrillen etc., kan veilig worden opge-
borgen en vastgemaakt op verschillende plaatsen 
aan en op de werkbank. Door het plexiglas zijn de 
gereedschappen onbereikbaar voor de kinderen 
als u dat wenst. Zie voor alle mogelijkheden en 
sets pag. 98 t/m 101 van onze separate Commu-
nity Playthings catalogus 2016. Deze kunt u gratis 
en vrijblijvend aanvragen bij Mercurius.

Of kijk voor een demonstratievideo op: 
communityplaythings.co.uk/wb-demo

 Werkbank basic 
Werkbank l.120 x d.57 x h.61 cm incl. twee bankschroeven

art. nr: K1000H220

1

 Werkbank compleet 
Werkbank l.120 x d.57 x h.61 cm – inclusief gereedschapsbak (leeg), 
opbergplank met bakken en twee bankschroeven.

art. nr: K1000H221

2

 Gereedschapsbak met plexiglas front 
Gereedschapsbak l.55 x h.34 x d.13 cm wordt geleverd zonder 
gereedschap. Deze bak kan op verschillende manieren aan of op 
de werkbank worden geplaatst en verzekerd. 

art. nr: K1000H227

3

 Opbergplank met bakken 
art. nr: K1000H226

4

 Gereedschapset
Deze gereedschapset is speciaal gemaakt voor kleine 
kinderen maar het blijft wel echt gereedschap dus toe-
zicht van een volwassene is gewenst. De set bestaat 
uit een zaag, hamer, vijl, twee schroevendraaiers en 
2 veiligheidsbrillen. 
art. nr: K1000H228
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