
 

BonoboBox

Paas

Catalogus
Per levensjaar en voor verschillende

prijzen kozen we drie toppers uit!

Duw op de titel van elk product om naar de
bijhorende webpagina te gaan!



Sensorische blokkenset

59.50 €

4 kleuren en vormen met 4
verschillende eigenschappen. De

blokken zijn gevuld met gekleurde
kralen, een transparante

kleurvenster, gekleurd zand of
gevuld met glinsterend water. 

Baby sound buttons 

22.50 €

Metalen spiegel schijfjes,
geschikt vanaf 0 maanden.

Makkelijk vast te houden en
niets leuker dan jezelf

ontdekken in de spiegel! 

TOPPERS VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Zeedieren met zuignap 

17.50  €

Drie rammelaars met een
handige zuignap die elk een

ander geluid maken, perfect voor
aan tafel of op restaurant.. 

https://bonobobox.be/products/sensorische-blokken?_pos=3&_psq=sensor&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/baby-sound-buttons?_pos=1&_psq=sound&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/baby-sound-buttons?_pos=1&_psq=sound&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/rammelaars-met-zuignappen-3stuks?_pos=3&_psq=rammelaars&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/rammelaars-met-zuignappen-3stuks?_pos=3&_psq=rammelaars&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


Dubbelzijdige puzzel 

11.95 €

Met een puzzel aan elke kant is
dit een leuke, kleurrijke puzzel

met twee verschillende
moeilijkheidsniveaus

Tobbles Neo stapeltoren

34.50 €

XL bal met kralen

22.50  €

Deze grote, doorzichtige bal is
gevuld met ontelbare kleine kralen
die rammelen en meebewegen als

je met de bal speelt.

Deze unieke grijpbare halve bollen
zijn heel fijn om te manipuleren. Je
kan ze stapelen in gekke hoeken,

de bollen doen tollen, wiebelen en
rollen door hun unieke design. 

TOPPERS VOOR 1 TOT 2 JARIGEN

https://bonobobox.be/products/dubbelzijdige-vormen-puzzel?_pos=1&_psq=dubbe&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/dubbelzijdige-vormen-puzzel?_pos=1&_psq=dubbe&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/tobblesneo?_pos=1&_sid=c4d53269c&_ss=r
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/xl-bal-met-gekleurde-kralen?_pos=2&_psq=xl&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


3D onderwater puzzel 

15 €

Een puzzel met zeven houten
zeedieren. Daarnaast hangt er een

3D brilletje aan waarmee je nog
wonderen zal ontdekken.

Sensorische flashing
balls 

19.50 €

Rainbow pebbles met
speelkaarten

32.50  €

Deze kleurrijke kiezelstenen
stimuleren de fijne motoriek, tellen,

sorteren en de creativiteit. Extra
leuk met de opdrachtkaarten.

De flitsende ballen hebben een
onregelmatige vorm, wat ervoor
zorgt dat ze willekeurig en in alle
richtingen wegbotsen terwijl ze

licht geven. 

TOPPERS VOOR 2 TOT 3 JARIGEN

https://bonobobox.be/products/onderwater-3d-puzzel?_pos=1&_psq=3D&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/onderwater-3d-puzzel?_pos=1&_psq=3D&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/sensorische-flashi-ng-balls?_pos=1&_psq=flashing&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/sensorische-flashi-ng-balls?_pos=1&_psq=flashing&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/junior-rainbow-pebbles-met-speelkaarten?_pos=3&_psq=rainbow&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


Houten stapel stenen

18.50 €

Originele blokken gemaakt van
hoge kwaliteit hout en geinspireerd

door Montessori. Elke blok is
anders met verschillende groottes,

hoeken, kanten en kleuren! 

Magnetic wands met
100 chips 

16 €

Rock and Gem treasures

33.50  €

 Met de meegeleverde speelhamer
en beitel kunnen kinderen de

stenen openbreken en de
doorschijnende plastic edelstenen

binnenin ontdekken.

Leuke kennismaking met
magnetisme plus stimuleren van

de wiskundige vaardigheden,
kennis van kleuren en motorische

vaardigheden.  

TOPPERS VOOR 3 TOT 4 JARIGEN

https://bonobobox.be/products/safari-houten-stapelstenen-18-stuks?_pos=1&_psq=stapelstenen&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/magnetic-wands-en-chips-2stuks-en-100-chips?variant=42983468499098
https://bonobobox.be/products/magnetic-wands-en-chips-2stuks-en-100-chips?variant=42983468499098
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/rock-n-gem-surprise?_pos=1&_psq=rock&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


Big feelings pineapple

15 €

Met 26 verschillende
gezichtsattributen kan je ontelbare

gezichtsuitdrukkingen maken,
perfect om de emotionele en

sociale ontwikkeling te stimuleren.

Playfoam cijfers set

24.50 €

Funplay kralen set

34.99  €

Kinderen oefenen hun
fijnmotorische vaardigheden en

makenkennis met deze leuke kralen
set. Gebruik de activiteitenkaarten

voor extra uitdaging!  

Squishy gekleurde bolletjes die
je kan boetseren en vormen.

De playfoam maakt geen
vlekken, droogt niet uit en plakt

niet aan handen of kleding. 

TOPPERS VOOR 4 TOT 5 JARIGEN

https://bonobobox.be/products/big-feelings-pineapple%E2%84%A2?_pos=1&_psq=pinea&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/playfoam%C2%AE-shape-learn-cijfer-set?_pos=3&_psq=playfo&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/funplay-kralen-set?_pos=1&_psq=funpla&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


Balans spel move it 

12.50 €

Leuk gezelschapspel waarbij je om
de beurt een blokje moet leggen op

de zigzag. Kinderen oefenen hun
fijn motorische vaardigheden, maar

ook hun concentratie en geduld.

Hoppy Floppy's
 Happy Hunt

24.50 €

Kleurenmonster spel

37.50  €

Een coöperatief bordspel dat
kinderen helpt om hun emoties te

herkennen. De spelers moeten
samenwerken om alle emotietokens

op de juiste plaats te krijgen. 

Zoek alle kleurrijke wortels!
Het is heel toegankelijk maar

toch spannend door het
gebruik van de spinner en de

vrolijke konijn knijptang.

GEZELSCHAPSPELLETJES

https://bonobobox.be/products/balans-spel-move-it?_pos=1&_psq=move&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/balans-spel-move-it?_pos=1&_psq=move&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/hoppy-floppy-s-happy-hunt%E2%84%A2-game-pre-order-1?_pos=1&_psq=hoppy&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/hoppy-floppy-s-happy-hunt%E2%84%A2-game-pre-order-1?_pos=1&_psq=hoppy&_ss=e&_v=1.0
https://bonobobox.be/products/hoppy-floppy-s-happy-hunt%E2%84%A2-game-pre-order-1?_pos=1&_psq=hoppy&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/
https://bonobobox.be/products/het-kleurenmonster-gezelschapsspel?_pos=1&_psq=het+kl&_ss=e&_v=1.0
https://fsymbols.com/signs/euro/


BONOBOBOX
 

Natuurlijk zijn onze BonoboBoxen ook een geweldig

paascadeau! De zorgvuldig samengestelde

speelgoedozen zijn te verkrijgen van 0 tot 6 jaar en

bevatten steeds 4 - 5 gevarieerde artikelen. 

Klik op BonoboBox en ontdek ze op onze webshop!

VROLIJK 
PASEN!

Groetjes, 

Sara 

https://bonobobox.be/collections/verrassingsdozen

