
Speelgoed 
voor kleine 
en grote 
 kinderen
2017/2018

0001_0001_HABA_Prospekt_NL_StClaas_17_AS1.indd   1 22.08.17   08:58



Boerderij 
 303225 € 99,95

Baby Casimir
 302971 € 11,95

Boer Franz
 302775 € 12,95

Boerin Johanna
 302776 € 12,95

Vreni
 302779 € 9,95

Trekker met aanhangwagen
 303131 € 22,95

Trekker
 303130 € 17,50

Vanessa
 301971 € 9,95

Mika
 301972 € 9,95

Kasper
 302013 € 11,95

Pippa
 302011 € 11,95

Tara
 302980 € 11,95

Veulen Lissi
 302983 € 5,95

Ezel
 302982 € 7,95

Lam
 302986 € 4,95

Schaap
 302984  € 5,95

Koe
 302979 € 11,95

Kalfje
 302985 € 5,95

Haas Hoppel
 302989 € 3,95

Haas Mimi
 303094  € 14,95

Gans
 302991 € 3,95

Eend
 302992 € 3,95

Varken
 302981 € 7,95

Biggetje
 302987 € 4,95

Paardenstal  302168 € 99,95

Nils
 302777 € 9,95

Special 
offer

€ 99 95€ 122 75

Op de manege
In de paardenstal is er ruimte voor drie boxen, 
paardenuitrusting en voer. Met openklapbare 
muur, schuifdeuren en afneembaar dak. 

Gelimiteerde editie: 
boerderij inclusief 
vier gratis figuren. 

met vliegwielmotor 
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Papa Michael
 302006 € 12,95

Mama Katrin
 302007 € 12,95

Naomi
 302801 € 9,95

Erik
 302802 € 9,95

Katja
 302778 € 9,95

Opa Kurt
 302008 € 12,95

Oma Elli
 302009 € 12,95

Mette
 301968 € 9,95

Steven
 301969 € 9,95

Baby‘s Marie en Max
 302010 € 11,95

Lilli
 300512 € 9,95

Mali
 300513 € 9,95

Matze
 300516 € 9,95

Milla
 300518 € 9,95

Kat Kiki
 302094  € 11,95

Hond Lucky
 302091 € 14,95

Poppenhuismeubels Kinderkamer
 301989 € 22,95

Poppenhuismeubels Slaapkamer 
voor volwassenen
 301988 € 22,95

Poppenhuismeubels Badkamer
 303011 € 22,95

Accessoires voor het 
poppenhuis Wasdag
 303015 € 11,95

Accessoires voor het 
poppenhuis Poetsgerief
 303016 € 7,95

In ons huis

Welkom in Villa 
 Lenteochtend! 
Dit moderne 
 poppenhuis is een 
leuke plek om te 
 vertoeven voor de 
Little Friends familie. 
Waar komt de woon-
kamer en wie slaapt 
er in de slaapkamer? 
Dat kun je zelf bepalen 
... en steeds opnieuw 
veranderen.

3  +  

Kom je met 
ons spelen?

Poppenhuis Villa 
Lenteochtend
 301781 € 74,95

3
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1½  +  
Opsteekspel Bloementuin
 301551 € 34,95

3  +  
Magneetspeldoos 
Aankleedpop Lilli
 7392 € 19,95

6 +m  
Rammelaar Felicia
 2161 € 11,95

6 +m  
Babybal Toverbloemen
 302481 € 8,95

Zaklamp/projector 
Prinses Liloe
 301635 € 24,95

  1½+  
Speeltent 
Prinses Rosalina
 7384 € 84,95

Zaklamp/projector 
Brandweer
 302883 € 24,95

3  +  
Rijgspel 
Geluksbrengers
 302636 € 22,95

ca. 360° 
draaibaar

Voor kleine prinsesjes

Hamertje tik 
Sprookjeskasteel
 302965 € 22,50

3  +  

Nachtlampje Feeëntuin
Met veranderbare plaatjes
 301992 € 19,95

Nachtlampje 
Droomvlinders
 302629 € 44,95

2  +  
Opsteekspel Kat & Muis
Met 20 voorbeeldkaarten in 
 verschillende moeilijkheidsgraden 
en oplossingen
 302925 € 34,95

Lees het bijbehorende verhaaltje en schijn 
de plaatjes op de muur.

Een zacht licht, 
7 melodieën en 
3  geluiden helpen 
bij het inslapen. 
Het licht gaat 
 automatisch uit 
na 30 min., de 
muziek na 15 
min. 
Exl. 3 X 1,5 V 
AA batterijen.

54
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12 +m  
Motoriekbord Wereld 
van de brandweer
 302210 € 17,50

2  +  
Magneetspel  Stadslabyrint
 301056 € 24,95

6 +m  
Kruiprol Droomstad
 302867 € 54,95

Loopwagen Broem
 303068 € 119,00

Nachtlampje met muziek 
voor in het stopcontact 
Sterrenkabouter
 302916 € 24,95

Vrroemmm!

Met muziek

12 +m  
Stapelblokken 
Snelle sportwagens
 301524 € 17,95

12 +m  
Houten puzzel 
In actie
 302534 € 11,95

• helpt bij het leren 
lopen

• met zitje voor 
het vervoer van 
knuffeldieren en 
poppen

• tovert een 
droombeeld op het 
plafond

• met sensor: licht 
gaat automatisch 
aan in het donker

• 6 schattige 
afbeeldingen om te 
ontdekken

• ca. 360° draaibaar
• de muziek gaat 

automatisch weer 
uit na 30 minuten

Nachtlampje 
Droomvlinders
 302629 € 44,95

3  +  
Magneetspeldoos 
Snelle sportwagens
 301948 € 19,95

Een zacht licht, 
7 melodieën en 
3  geluiden helpen 
bij het inslapen. 
Het licht gaat 
 automatisch uit 
na 30 min., de 
muziek na 15 
min. 
Exl. 3 X 1,5 V 
AA batterijen.

6 +m  
Stoffen boek 
Droomstad
 302859 € 34,95

10 +m  

54
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2  +  

Klankkrokodil
 302566 € 44,95

1½  +  
Opsteekspel Kasper
 302913 € 17,50

1½  +  
Opsteekspel Kikker
 302915 € 17,50

12 +m  
Sorteerbox Zoodieren
 301701 € 34,95

Magneetspeldoos 
1, 2, tel mee!
 302589 € 19,95

6 +m  
Grijpspeeltje Kikker
 300432 € 8,95

6 +m  
Duikelaartje Draak
 300422 € 22,95

6 +m  
Duikelaartje Kikker
 5859 € 22,95

6 +m  
Ontdekkersbal Kakelbont
 301672 € 15,95

0  +  
Speeltrainer 
Kleurenpret
 7302 € 52,50

Nachtlampje voor 
in het stopcontact 
Droomstad
 302833 € 19,95

2  +  

3  +  1, 2, speel mee!

• tovert een 
droombeeld op het 
plafond

• met sensor: licht 
gaat automatisch 
aan in het donker

• 6 schattige, 
veranderbare 
afbeeldingen om te 
ontdekken

• ca. 360° draaibaar

Zaklamp/projector 
Kuskikker
 302604 € 24,95

Lees het 
 bijbehorende 
 verhaaltje en 
schijn de plaatjes 
op de muur.

76
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12 +m  
Inlegpuzzel Peters boerderij
 302535 € 7,95

2  +  
Inlegpuzzel Beestachtig telplezier
 301961 € 15,95

12 +m  
Houten puzzel Boerderijdieren
 301647 € 11,95

1½  +  
Grote speelset Op het platteland
Met 22 houten onderdelen
 5890 € 39,95

1½  +  
Speelwereld Peters tractor
 300524 € 27,50

12 +m  
Motoriekbord Boerderijwereld
 301696 € 17,50

2  +  
Magneetspel Getallenlabyrint
 301473 € 24,95

12 +m  
Stapelblokken Op de boerderij
 5879 € 19,95

1½  +  
Sorteerbox Lekkere hapjes
 302973 € 24,95

3  +  
Magneetspeldoos Peter en 
Paulines boerderij
 301951 € 19,95

6 +m  
Duikelaartje Kip
 302570 € 22,95

6 +m  
Babybal 
Op de boerderij
 302483 € 5,95

Op de boerderij 1½  +  
Rijgspel 
Op de boerderij
Met opdrachtkaarten
 5894 € 24,95

76
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Sportwagen
 302978 € 11,95

2  -8 

Op de werf
 303081 € 59,95

Rotonde
 303067 € 44,95

Politiewerk
 303056 € 22,95

Circuit
 303058 € 21,95

Themasets

Broem, 
broem

De vele onderdelen 
zorgen voor afwisselende 
opbouwmogelijkheden. 
In de handige opruim-
doos kan alles snel en 
praktisch opgeborgen 
worden. 

kruispunt voor 
nieuwe, spannende 
trajecten 

Met vliegwielmotor: 
geef de auto een duwtje 
en hij zoeft er met een 
snelheid vandoor.

Kriskras
Met handige 
opbergdoos
 303216 € 79,95

Special 
offer

€ 79 95€ 99 95

Stadswandeling
 303082 € 109,00

303216_Kullberue_Spielbahn_Kreuz_
und_quer_06

98

0008_0009_HABA_Prospekt_NL_StClaas_17_AS5.indd   2 22.08.17   09:15



Combinatie-
voorbeeld

Slimme combinatie 
van basisdozen, 
themasets en extra 
zuilen.

Een bouwsysteem met ontelbare mogelijkheden: 
de Kullerbü elementen kunnen flexibel met 
elkaar gecombineerd worden wat de fantasie en 
 creativiteit van Kullerbü bouwers prikkelt. 

+ +
Hup in de auto
 303088 € 34,95Windmolenbaan

 300438 € 79,95

Uitbreidingsset Toverpoort
 302163 € 29,95

Klingeling
 302060 € 54,95

Berg- en dalbaan
 300436 € 99,95

Sim-Sala-Ting
 302056 € 79,95

2  -8 

+ ++
Kriskras
 303216 € 79,95

+
Uitbreidingsset 
Zuilen
 300850 € 17,50

+
Hup in de auto
303088 € 34,95

+

98
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Eerste boomgaard 5524 € 24,95

1   -  4 
2 + 

Visjes vangen 5632 € 24,95

1   -  4 
2 + 

1   -  4 
2 + 

... en met echt 
 speelgeld betalen.

Een broodje 
uitkiezen ... 

Berenhonger
De beer heeft zin in lekkere hapjes. Bevat 
zowel een geheugen- en behendigheidsspel 
als een taalspel. 
301075 € 12,50

1   -  3 
2 + 

Spelletjes om 
van te smullen

Een 
coöperatief 
 kleurenspel

Een leuk voel- en zoekspel

Voelen en tasten
Vandaag spelen de dieren op 
de boerderij verstoppertje. 
In vier verschillende spellen 
wordt  tijdens het zoeken de 
 tastzin  geoefend. Daarnaast 
kunnen kinderen met het 
spel materiaal vrij spelen en 
talrijke rollenspellen over de 
boerderij  bedenken. 
 303136 € 29,95

Kun jij voelen 
wie ik ben? 

1   -  3 
2 + 

Boodschappen doen
Op naar de markt! Ieder heeft een boodschappenlijstje en het nodige geld op zak. 
Maar waar zijn broodjes verkrijgbaar en welk marktkraam verkoopt kaas? Wat 
kun je allemaal kopen met het grote bankbiljet? De dobbelsteen bepaalt telkens 
waar er gewinkeld mag worden. Het materiaal nodigt ook uit voor rollenspellen 
rond boodschappen doen.
 302783 € 24,95

Een kleurrijke drukke markt

Nectar erin en 
honing eruit!

Hannie Honingbij  301840 € 24,95

1   -  4 
2 + 

Op naar 
de markt!

1110

Mijn eerste spellen
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1   -  4 
3   -  6 

Kleine vogel, 
grote honger
 302370 € 9,95

2   -  4 
3   -  99 

Hamsterbende
 302389  € 17,95

Hop in galop!
 5434 € 19,95

2   -  4 
3   -  12 

1   -  8 
3   -  6 

2   -  4 
3   -  12 Twee sprookjesachtige 

behendigheidsspellen

Kussens stapelen
Om goed te kunnen 
slapen, bouwt de 
prinses in haar bed 
een hoge toren van 
matrassen, donzen 
dekbedden en kus-
sens. Help de prinses 
en zorg ervoor dat je 
als eerste al je 
 materiaal kwijt bent. 
 302378 € 29,95

2   -  5 
4   -  99 Een sprookjesachtig 

behendigheidsspel

Wiebelbed
Help prinses Enna bij het opmaken 
van haar bed, maar zorg er vooral 
voor dat de kleine prinses bij al dat 
stapelen niet uit haar hoge wankele 
bed valt!
 302353 € 11,95€ 11,95

Boomgaard

Prinses op de erwt

1   -  4 
4   -  8 

Leuke 
speelwereld 
voor paarden-
vrienden

Een spannend 
coöperatief spel

Een guitig 
verzamelspel

Een leuke spelletjes verzameling 
over de boomgaard

Mijn grote Boomgaard-spelletjesverzameling
10 in 1: hét originele spel Boomgaard én 9 andere 
spellen in één doos. Deze spelletjesverzameling 
bevat veelzijdig materiaal van hout en karton voor 
10 verschillende memo-, kaart-, 
voel- en dobbelspellen.
 302284 € 49,95

10 in 1!

Boomgaard
Werk goed samen en oogst al het sappige fruit dat in de boomgaard aan 
de bomen hangt, vóór de raaf die op de loer zit met al dat lekkers aan 
de haal gaat. Al meer dan 30 jaar dé klassieker in de collectie! 
 5170 € 37,50

Een spannend 
samenwerkingsspel

1110

Mijn eerste spellen
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2   -  4 
4   -  99 

2   -  5 
4   -  99 

2   -  4 
4   -  99 

2   -  4 
4   -  99 

2   -  4 
5   -  99 

2   -  4 
3   -  99 

Een betoverend  
dobbel- en wedloopspel
Eenhoorn Flonkerglans – Wolkenschat
Uitgelaten galopperen de eenhoorns over de watten-
wolkjes, glijden langs de kleurige regenbogen omlaag 
of spelen met de fonkelende wolkenkristallen. 
Welke eenhoorn komt als eerste bij de zon aan?
 300194 € 12,50

Een coöperatief  
bord- en verzamelspel

Eenhoorn Flonkerglans – Party voor Rosalie
Joepie, er komt een nieuwe bewoner naar wolkenland! 
De eenhoorns bereiden een geweldig welkomstfeest 
voor. Help de eenhoorns: vind alle vrienden en 
 verzamel samen de grote wolkenkristallen.  302769 € 24,95

Met 5 schattige 
houten eenhoorntjes 
en 10 extra grote 
 glitterstenen

Boerderij vol bengels
De dieren breken telkens 
opnieuw uit. Geluk bij het 
dobbelen en een goed 
geheugen zijn hier absoluut 
vereist.
 302806 € 6,50

Een grappig 
dobbelspel

Little Fox Dierendokter
Help dierendokter Little 
Fox om de patiënten 
juist te behandelen.
 302799 € 6,50

2   -  4 
4   -  99 

Een dobbelspel 
met een boerderij 
vol bengels

Een wankel stapelspel
Dier op dier
De dieren willen hun kunstje vertonen: de grote piramide! 
Nu moet er voorzichtig en behendig te werk worden gegaan: 
wie kan de pinguïn op de krokodil zetten, het schaap op de 
pinguïn en de slang op het schaap …?
 5478 € 19,95

Hoger en hoger en hoger  

Een wankel 
nestbouwspel

Kiki Koekoek
Help Kiki Koekoek en bouw een nest van stokjes voor 
haar eieren! Alleen met veel fijngevoeligheid en wat geluk, 
slaag je erin je eieren als eerste in het nest te leggen en 
Kiki op haar broedsel te zetten.  301826 € 19,95

Met 70 houten 
stokjes en 20 
koekoekseieren

Een moeilijk 
memospel

DaCart rally
Het parcours van de rally verandert voortdurend. 
Het komt erop aan de beste weg te onthouden en 
vooral niet een doodlopende straat in te rijden om 
zo het snelst de finish te bereiken.  302787 € 6,50

1312
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2   -  4 
5   -  99 

2   -  4 
5   -  99 

2   -  4 
5   -  99 Een spannend 

dobbelspel
Een coöperatief 
geheugenavontuur

Tiny Park
De parkmanagers bouwen nieuwe pretparken. 
Dankzij de juiste mix van risico‘s nemen en 
geluk met de dobbelstenen, worden de attracties 
zo op het bouwterrein gezet dat het pretpark als 
eerste geopend kan worden!  302745 € 12,50

2   -  4 
5   -  99 Een turbulent 

3D-stapelspel

Rhino Hero – Super Battle
Rhino Hero is weer van de partij! Dit keer 
wordt niet alleen op de meest wankele 
wolkenkrabbers geklommen, maar strijden 
de superhelden ook tegen elkaar. Wie laat 
zich bovendien niet door de gemene Spider 
Monkeys van slag brengen? Een super-
spannend 3D-stapelspel!  302810 € 29,95

Rhino Hero
vs. 

Spider Monkeys

Drakentoren
De schrikwekkende draak heeft de prinses in zijn toren 
opgesloten. Meteen snellen de prins en zijn kameraden te 
hulp. Enkel met een goed geheugen en veel behendigheid sla-
gen jullie er samen in om de prinses te redden voor de draak 
alles ten val brengt. 302649 € 37,50

De draak functioneert 
zonder batterij. 

Verrassend effect: de 
draak trekt aan het 
touw en de toren stort 
in ...

Wie redt de prinses? 

Een beestig 
leuk stapelspel

Dier op dier – Van groot naar klein
De dieren klimmen op elkaar en willen zo een vuurtoren 
maken. De krokodil is echter beledigd omdat hij niet 
 helemaal bovenaan mag staan en duwt steeds opnieuw 
 dieren uit de toren. Behoud het overzicht en stapel de 
 dieren in de juiste volgorde op elkaar! 302814 € 19,95

Vlucht uit de piratenbaai
Met de juiste portie verstand en een beetje geluk, 
 kunnen jullie ontsnappen aan kapitein Witbaard, alle 
spookschepen verjagen en jullie een weg uit de baai 
 strijden.  302791 € 12,50

Wie 
 ontsnapt 
aan 
kapitein 
Witbaard? 

2   -  4 
6   -  99 Een tactisch avontuur 

vol fantasie
De helden van Kaskaria
Vijandige trollen hebben de schat van de voorouders 
gestolen. Onmiddellijk vertrekken de moedige 
 Kaskariërs op vliegende schubbenvlerken en snelle 
klippenlopers, naar de schuilplaats van de trollen. 
Wie zijn actiekaarten slim inzet, wordt de grote held 
van Kaskaria! 301871 € 24,95

Red de magische 
amulet en wees de 
trollen te snel af. 

Wankele spanning 
voor koelbloedige 
actiehelden

2   -  4 
5   -  99 

De helden van Kaskaria 

1312
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Avonturenland – Koning en prinses
 Wie van Avonturenland houdt, zal ook 
graag deze uitbreidingen spelen! Drie 
nieuwe scenario‘s brengen nog meer 
afwisseling in het spel. 302795 € 17,95

2   -  5 
8   -  99 

2   -  4 
10   -  99 

2   -  4 
8   -  99 

2   -  4 
10   -  99 

2   -  4 
10   -  99 

Meduris – De roep van de goden
Maak je klaar om de voet van de berg Meduris te 
gaan bewonen! Bouw hutten, breng offers aan de 
druïde, verzamel waardevolle runenstenen en richt 
monumentale tempels op. Alleen zo kom je in de 
gunst van de goden.
302382 € 39,95

Zeer spannend 
spel met 
hoogwaardig 
materiaal

Een spannend strategisch spel

Avonturenland
Het land heeft rijke steden, uitgestrekte wouden en 
ruige bergketens. In de mistige gebieden rond de grote 
rivier heerst echter gevaar. Wie zijn avonturier door-
dacht verplaatst en zich moedig gedraagt in de strijd 
tegen de mistmonsters, komt in de gunst van de 
koning. Spannend en tactisch spel met drie varianten. 
Art.  300930 € 39,95

Karuba
Eindelijk! Na een lange boottocht bereiken de schat-
tenzoekers het eiland Karuba en kunnen ze op zoek 
naar de verborgen schatten. Wie brengt zijn expedi-
tieteam zo slim mogelijk over de junglewegen en 
komt tijdig aan om de waardevolste tempelschatten 
te veroveren?  300934 € 34,95

Met 3 avonturen:
„De kameraden“, „De roemrijken“ en „Vlucht naar de steden“

Spookies  

Wie durft het verst naar boven 
te gaan? Voorzichtig! Als je te 
veel risico‘s met de dobbelste-
nen neemt, laat je de overwin-
ning aan je neus voorbijgaan 
... Dus: weeg het risico af en 
verzamel Spookies, zolang het 
nog kan.  300948 € 24,95

Val je in de gratie 
van de goden? 

Wie durft het verst naar boven 

1514
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Insectenzuiger
Excl. 4 X 1,5-V-AA
 302503 € 24,95

Onderzoekersloep
 301512 € 11,95

Verrekijker met tas
 4132 € 24,95

Radio/zaklamp
 301593 € 17,95

8  + 

Kruisboog
 302508 € 29,95

De zaklamp straalt hel licht uit 
dat in twee standen instelbaar 
is. Voor veel afwisseling zorgt de 
geïntegreerde radio.

zuigt insecten voorzichtig op, 
zonder ze te verwonden

afneembare 
observatiebeker

vergroot 
4 keer

vergroot 
6 keer

Loepemmertje
 302492 € 14,95

Visjes, insecten, 
bladeren, steentjes 
... kunnen in deze 
loepemmer met geïn-
tegreerd vergrootglas 
bestudeerd en veilig 
vervoerd worden. 

Hoofdlamp
Met witte en rode leds. 
Keuze tussen continu 
brandende en 
 knipperende lamp.
Excl. 3 X 1,5-V-AAA
 302619 € 11,95

Bij het wandelen, 
kamperen of  
gewoon lezen in 
bed, ... met deze 
hoofdlamp is er 
altijd licht in het 
donker.

Onderzoekerstasje
 300319 € 19,95

1514
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Ophangpoppenkast
 7281 € 59,95

Veelvraat
 302926 € 19,95

Draak Vinni
 302525 € 19,95

Doornroosje
 302526 € 19,95

Prinses
 2179 € 19,95

Tovenaar
 301189 € 19,95

Prins
 7287 € 19,95

Wolf
 7283 € 19,95

Roodkapje
 7284 € 19,95

Heks
 301188 € 19,95

Oma
 301481 € 19,95

Grietje
 301482 € 19,95

Hans
 301483 € 19,95

Handpoppen
inclusief 
kunststof 
bal als 
‘monster-
voer’

1½  + 
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1½  + 

Nick
 302843 € 29,95

Lilli-Lou
 302842 € 29,95

Prinses Rosalina
 302307 € 34,95

Mali
 2141 € 37,50

Milla
 2176 € 37,50

Liese
 302110 € 29,95

Poppendraagtas Bloemenweide
 302513 € 54,95

Deugniet Mette
 3295 € 29,95

Poppenwagen 
Kersenbloesem
 5889 € 129,00

Goede vrienden

6 +m  

Theo
 303149 € 24,95Greta

 303150 € 24,95

Betty
 303151 € 24,95

24
 c

m

Mooi welkomst-
cadeau: zachte en 
soepele eerste pop 
in hoogwaardige 
cadeauverpakking.

1½  + 

12 +m  

• verandert snel van een poppenwagen in een buggy
• inclusief bekleding
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Basisdoos Switch Track
 302946 € 64,95

Basisdoos Funnel Jungle
 302945 € 99,95

Uitbreidingsset Circle Drift
 302935 € 27,50

Uitbreidingsset Snake Run
 302936 € 21,95

Uitbreidingsset 
Stop and Go
 302937 € 21,95

Knikkerdoos
 3528 € 9,95

4  + 

Knikkerbaan

• voor spannende 
natuurkundige 
experimenten met 
snelheid en kracht: 
bij de power-
pulserbaan geven 
de aanstormende 
knikkers de impuls 
door aan de liggende 
knikkers

• de switch-track-
knikker garandeert 
dubbele pret: één 
impuls, twee effecten

Variabele opbouw 
voor maximale 
snelheid: snelheids-
buizen en trechter-
bochten zijn dank-
zij de buisklemmen 
in hoogte verstel-
baar.

In de grote snelheidscirkel rollen de 
knikkers in het rond: eerst langzaam, 
dan sneller en sneller tot ze ten slotte 
de dominostenen doen omvallen.

Onbeperkt 
 uitbreidbaar tot 
meesterlijke 
bouwwerken

Muziekbouwstenen
 3399 € 34,95
Muziekbouwstenen
3399 € 34,95

1918
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Speciale 
 gelimiteerde editie
Basisdoos 
Canyon Track 
 302959 € 49,95

Speciale  
gelimiteerde editie
Basisdoos 
Speed & Sound
 302331 € 59,95

4  + 

Special 
offer

€ 49 95€ 79 95

Special 
offer

€ 59 95€ 79 95

Fantastisch effect van de neerlaatbrug: 
als de knikker tegen de brug duwt, 
klapt deze naar beneden en wordt de 
weg over de afgrond overbrugd.

Super-
aanbieding

Extra voordeel bij 
aankoop van de combinatie 

 knikkerbanen
Canyon Track 302559

en Speed & Sound 302331

€ 99 95*
€ 159,90

*zolang de voorraad strekt

1918
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3  +  
Knikkerbaan 
Badplezier – 
Groot waterlabyrint
 302824  € 54,95

Scheppen, gieten, 
spatten, … dit 
 kwalitatieve en 
 duurzame bad-
speelgoed inspireert 
 kinderen door hun 
vrolijke kleuren 
en verrassende 
 geavanceerde effecten. 
Gegarandeerd uren 
waterpret!

Voor specifieke vragen: 
beLONG – HABA Benelux 
Dalenbergstraat 91 
3583 Paal - Beringen · België
info@belong.be

Habermaass GmbH
August-Grosch-Straße 28-38
96476 Bad Rodach
Germany

Voor meer informatie over 
producten en verkoopspunten: 
www.haba.be 
www.haba-speelgoed.nl
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HABA NL

Verkrijgbaar bij:

3  +  
Badplezier 
Watereffecten
 302825  € 24,95
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