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ROBOTICA

 nieuw   3+ j.  

CUBETTO PRIMO HOUTEN ROBOT 
Cubetto is een variant op de Bee-bot.  Laat het houten 
robotje zijn bestemming bereiken, door een instructiereeks 
te maken met kleurrijke instructieblokken. Door deze 
simpele algoritmes te maken, leren kinderen de logische 
basis van het programmeren.
Samenstelling: 

 p een tastbaar interface board
 p een Cubetto Robot
 p een set van 16 instructieblokjes  
(vooruit, links, rechts en function)

 p een mat met wereldkaart
 p een storybook

HJ8027   (€ 190,08) € 230,00

MATTEN VOOR BEE-BOT, BLUE-BOT, PRO-BOT, ...

 nieuw  

SPEELMAT VERKEER 
Afmeting: L/b: 120 x 45 cm

JC8039   (€ 28,92) € 40,80

 nieuw  

BEE-BOT SPEELMAT 
 ALFABET 
Afmeting: L/b: 75 x 90 cm

AE8516   (€ 26,40) € 31,95

 nieuw  

BEE-BOT SPEELMAT 
3D-VORMEN 
Afmeting: L/b: 75 x 75 cm

HP8032  

 Per stuk (€ 28,92) € 35,00

 nieuw  

BEE-BOT SPEELMAT 
 VORMEN, KLEUREN EN 
MATEN 
Afmeting: L/b: 75 x 75 cm

HT8034   (€ 26,40) € 31,95

VAN OPTIMAAL TOT

BEE-BOT 3+ j. 4 5 7

BLUE-BOT 3+ j. 4 6 7

CUBETTO 3+ j. 3 4 6

OSMO (hangt van de app af!) 4+ j. 4 12

MAKEY MAKEY 5+ j. 7 8-12 14

DASH&DOTv (hangt van de app af!) 5+ j. 4 7-11 12

LEGO EENVOUDIGE MACHINES 5+ j.

THYMIO 6+ j. 6 10 14

LEGO WEDO 2.0 7+ j. 6 8 12

OZOBOT 7+ j. 8 10 12

ZOWI 7+ j. 8 10 12

PRO-BOT 7+ j. 7 9 12

SAM LABS 7+ j. 7 10 14

SCRATCH CONTROLLER 7+ j. 7 10 12

SCRATCH RAINBOX MATRIX 7+ j. 7 10 12

LITTLEBITS 8+ j. 8 10 14

SPHERO 8+ j. 8 11 14

INO-BOT 8+ j. 7 9 12

STIKBOT 8+ j. 8 9 12

MBOT 8+ j. 8 10 14

LEGO DUURZAME ENERGIE AANVULSET 8+ j.

LEGO MINDSTORMS EV3 10+ j. 8 12 14

PI2GO ROBOT 10+ j. 7 11 14

LEGO PNEUMATIEK AANVULSET 10+ j.

LEGO EENVOUDIGE EN AANGEDREVEN MACHINES 10+ j.

MICRO:BIT 11 + J 11 12 14
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ROBOTICA

 nieuw  

MARKERS VOOR PRO-BOT EN INO-BOT 
Speciale gekleurde markers die perfect in de Pro-Bot en  
Ino-Bot passen.

GR9172  Set van 12 ass. (€ 7,80) € 9,50

 nieuw  

TUNNELSET 
Deze Bee-Bot tunnel van hout bestaat 
uit 9 delen. Elk deel is voorzien van een 
nummer (1 t/m 9) en het bijbehorende 
aantal stippen.

LH9811  Set van 9 ass. (€ 53,67) € 64,95

 PROMO  

BEE-BOT SPEELMAT  
ZEE 
Afmeting: L/b: 90 x 105 cm.

EL8267  € 61,15 
 Per stuk (€ 40,49) € 49,00

 PROMO   3+ j.  

BEE-BOT GEEL 
Ideaal startpunt als kennismaking  
voor jonge kinderen met programmeren.
Kenmerken: Oplaadbaar aan de PC via USB, via een adapter  
of een oplaadstation.
Afmeting: L/b/h: 13 x 10 x 7 cm. € 89,00
EG8263  Per stuk (€ 65,29) € 79,00
EH8264  € 498,95 
 Set van 6 + oplaadstation (€ 380,16) € 460,00

 PROMO   3+ j.  

BLUE-BOT TRANSPARANT 
De transparante Bee-Bot kan je sturen vanaf je PC of tablet. Via 
een bluetooth verbinding worden jouw instructies doorgegeven 
en vervolgens stap voor stap uitgevoerd door de vriendelijke robot. 
Deze versie van Bee-Bot kan je ook programmeren op de robot zelf, 
net zoals de gele versie!
Afmeting: L/b/h: 13 x 10 x 7 cm. € 126,90
EP8270  Per stuk (€ 90,08) € 109,00
ER8271  € 707,00 
 Set van 6 + oplaadstation (€ 512,39) € 620,00

 nieuw   7+ j.  

PRO-BOT 
Na de Bee-Bot en Blue-Bot kunnen kinderen uitgebreider 
programmeren met de Pro-Bot! Kan simpel geprogrammeerd 
worden met de pijltoetsen, maar ook geavanceerde commando’s 
zijn mogelijk. De route kan door de auto geschreven worden m.b.v. 
een viltstift (niet inbegrepen). Stemgeactiveerde functies / 
bumpersensoren, 4 locator points op de auto maken het gebruik 
van K’Nex® mogelijk, 3 x AA-batterijen nodig (niet inbegrepen).

HN8031   (€ 114,87) € 139,00

 PROMO  

BEE-BOT SPEELMAT 
BOERDERIJ 
Afmeting: L/b: 75 x75 cm.

EN8269  € 40,80 
 Per stuk (€ 28,92) € 35,00

 PROMO  

BEE-BOT SPEELMAT 
SCHATTENEILAND 
Afmeting: L/b: 60 x 60 cm.

EM8268  € 40,80 
 Per stuk (€ 28,92) € 35,00

 PROMO  

BEE-BOT SPEELMAT 
SPROOKJES 
Afmeting: L/b: 120 x 45 cm.

EK8266  € 40,80 
 Per stuk (€ 28,92) € 35,00

 PROMO  

BEE-BOT STARTERSSET 
Complete startersset 
rond Bee-Bot: 1 Bee-
Bot, 4 speelmatten 
(schatteneiland, verkeer en 
2 transparante grid-matten), 
49 richtingskaarten en 
10 witte Bee-Bot hoesjes.

EJ8265  € 235,85 
  (€ 177,68) € 215,00
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ROBOTICA

 nieuw  

HOUTEN DOOLHOFMAT 
De set bestaat uit 30 ‘muren’ op 
een groot onderbord. Ideaal om een 
driedimensionaal parcours uit te 
zetten voor de Bee-Bot.
Afmeting: L/b: 75 x 75 cm.

LG9810   (€ 70,20) € 84,95

 nieuw  

TELMAT  
VOOR  
REKENACTIVITEITEN 

HY8037   
  (€ 30,53) € 36,95

 nieuw  

BEE-BOT TRANSPARANTE 
INSTEEKMAT 
De flexibele mat heeft vakjes 
waarin eigen afbeeldingen 
kunnen worden geschoven.

YX8512   (€ 26,40) € 31,95

 nieuw  

BEE-BOT  
TRANSPARANTE MAT 4X4 

HR8033   (€ 17,31) € 20,95

 nieuw   10+ j.  

PI2GO ROBOT 
De Pi2Go is een robot werkend op Raspberry Pi, speciaal ontworpen 
om de kracht van de Raspberry Pi los te laten in uw klas. De Pi2Go  is 
te besturen met de programma’s Scratch of Python.  Met een breed 
scala aan programmeringsmogelijkheden is de Pi2Go de ultieme 
programmeerbare robot en daarbij ook perfect om projectmatig te 
werken.

GP9171  Per stuk (€ 132,19) € 159,95

 nieuw  

CLIPON VOOR BEE-BOT 
Met behulp van deze kleurige jasjes voor 
Bee- & Blue-Bot, kun je verschillende 
robots goed uit elkaar houden.  
Ook zeer geschikt om op verder te 
knutselen.

HX8036  Set van 3 ass. (€ 3,26) € 3,95
 nieuw  

ROUTEKAARTEN 
Stevig gelamineerde kaarten op 
A5-formaat. Kinderen kunnen hiermee de 
route vooraf plannen.

HV8035  Set van 49 ass. (€ 13,18) € 15,95

 nieuw   8+ j.  

INO-BOT 
Input-Output-Bot, of kortweg de InO-Bot, is speciaal ontwikkeld 
om te worden gebruikt met de populaire Scratch programmeertaal.  
InO-Bot heeft een groot scala aan inputs en outputs om te 
programmeren, om kinderen uit te dagen mooie en slimme 
programma’s te ontwerpen. InO-Bot is oplaadbaar en communiceert 
door middel van Bluetooth met de PC en heeft twee-weg-
communicatie, zodat kinderen de outputs in real time kunnen 
zien reageren.

GN9170  Per stuk (€ 132,19) € 159,95

 nieuw  

BLUE-BOT TACTILE READER 
Een unieke manier om Blue-Bot te 
programmeren: plaats je instruciefiches 
op de TacTile Reader, druk op “GO” en laat 
Blue-Bot het programma uitvoeren. De 
fiches kunnen zowel staand als liggend 
worden geplaatst.

HM8030  

 incl. 25 fiches (€ 102,48) € 124,00
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ROBOTICA

 nieuw  

OZOBOT CONSTRUCTION KIT 
Ozobot bouwkit met skins, stickers en 
blokken om “doe het zelf” activiteiten te 
ontwikkelen.

HC9178   (€ 14,83) € 17,95

Accessoire of andere set nodig?
We voeren een volledig assortiment robotica.  
Alle accessoires en overige sets zijn verkrijgbaar op bestelling.

 nieuw   8+ j.  

MAKEBLOCK MBOT V1.1 VERSIE 2.4 G 
mBot is een betaalbare, eenvoudig te gebruiken 
robot voor kinderen om ervaring op te doen met 
grafisch programmeren (met Scratch/mBlock), 
elektronica en robotica. Het is een alles-in-één 
oplossing voor het leren over robotica en ontworpen 
voor educatieve doeleinden.  Deze 2.4GHz versie 
werkt met een kleine USB adapter.

KG8059  Per stuk (€ 82,60) € 99,95

 nieuw   8+ j.  

MAKEBLOCK MBOT V1.1 BLUETOOTH VERSIE 
Deze Bluetooth versie is nadat deze in elkaar gezet 
is direct te gebruiken met een speciale app voor 
tablets en smartphones.

KF8058   (€ 70,20) € 84,95

 nieuw   7+ j.  

OZOBOT 
Ozobot is de kleinste programmeerbare 
robot van het moment! Deze kleine robot kan 
geprogrammeerd worden door middel van 
kleuren en lijnen. Na het tekenen van een lijn zal 
de robot het pad volgen, onderweg kunnen er 
verschillende kleuren worden toegepast waarop 
de Ozobot een commando uitvoert! De robot kan 
zowel op papier als een tablet gebruikt worden.

HH8026  Set van 2 ass. (€ 111,53) € 134,95
HG8025WT Wit  Per stuk (€ 57,80) € 69,95 
HG8025ZW Zwart  Per stuk (€ 57,80) € 69,95 

 nieuw   7+ j.  

OZOBOT CLASSROOM KIT 
Samenstelling: 18x Ozobot bit 2.0, 
18x Transparante “Do it yourself” 
skins, 3x Multipoort USB-lader, 18x Set 
Ozobot stiften, 18x Ozobot codebladen, 
24x Ozobot poster, 1x Lerarengids, 1x Blad 
met tips, 1x OzoBlocky start up blad, 
1x Log blad, 1x Bowling-uitdaging incl. 
kegels, 1x Ozobot leskist.

CX8546   (€ 1.238,84) € 1.499,00

 nieuw   7+ j.  

OZOBOT STIFTENSET 
Ozobot uitwisbare stiften, 
geoptimaliseerd voor het maken van lijnen 
en kleurcodes voor de Ozobot.

CV8545  Set van 4 ass. (€ 10,70) € 12,95

 nieuw   7+ j.  

OZOBOT EVO 
De Ozobot EVO is een kleine, slimme en sociale 
robot. De EVO introduceert nieuwe manieren van 
samenwerken, delen en coderen. Dynamische 
content updates en de mogelijkheid om de Ozobot te 
personaliseren maken iedere dag een unieke ervaring 
vol plezier en uitdagingen.

GT9173WT Wit  Per stuk (€ 99,13) € 119,95 
GT9173ZW Zwart  Per stuk (€ 99,13) € 119,95 

Standaard in 
blauw geleverd.
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ROBOTICA

 nieuw   7+ j.  

ZOWI EDUCATIEVE ROBOT 
Een slimme interactieve robot: klaar om te  
spelen en de programmeerbare wereld te  
ontdekken! Zowi is gemaakt om kinderen over robotica en 
programmeren te leren, maar dan wel op een leuke manier.

JP8049  Per stuk (€ 115,66) € 139,95

 nieuw   5+ j.  

DASH&DOT 
Programmeren is kinderspel met deze 
stevige en uitdagende robots die volle-
dig zelfstandig bestuurd, of in een latere 
fase geprogrammeerd kunnen worden. 
Bestuur Dash en Dot om te bewegen, op 
te lichten, geluid te maken en met elkaar 
te communiceren. Dit dynamische duo 
kan alles doen wat jij bedenkt.

JT8051 Dash  (€ 148,71) € 179,95
FA9721 Dot  (€ 57,80) € 69,95

 nieuw  

DASH&DOT WONDER ACCESSORY PACK 
Geef Dash & Dot een nieuw uiterlijk door het 
toevoegen van accessoires!
Samenstelling: Xylofoon, Bulldozer-beugel om 
bijvoorbeeld speelgoed mee op te ruimen (alleen 
voor Dash), twee Bunny ears en een Bunny tail, 
één Trekhaak en één Smartphone houder.

JX8053   (€ 74,34) € 89,95

 nieuw   8+ j.  

SPHERO 2.0 
Sphero2.0 lijkt simpel, maar schijn bedriegt! Het is dé revolutionaire 
bluetooth bestuurbare robotbal. Je kan rollen door een parcours in 
de klas of op het schoolplein, maar je kunt ook een plons maken in 
de vijver.

HL8029  Per stuk (€ 123,92) € 149,95

 nieuw   8+ j.  

SPHERO OLLIE 
Ollie is een variant van de welbekende 
robotbal Sphero en deze robot is nog 
sneller en heeft nog meer mogelijkheden. 
Ollie heeft 2 grote wielen die ervoor zorgen 
dat je super leuke stunts kunt uitvoeren 
en er lekker mee kunt racen!

CY8547  Per stuk (€ 99,13) € 119,95

 nieuw  

DASH&DOT LAUNCHER 
Met dit grappige accessoire kan je Dash 
transformeren tot een katapult!

JV8052   (€ 24,75) € 29,95

 nieuw   6+ j.  

THYMIO 
Thymio is een kleine robot die helpt met het ontdekken van het 
robotuniversum en het leren programmeren. Jij bent in staat om 
Thymio te programmeren en oneindig veel experimenten uit te 
laten voeren.

EA8548 Classic  (€ 123,14) € 149,00
EC8549 Wireless  (€ 164,46) € 199,00
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ROBOTICA

 nieuw   8+ j.  

STIKBOT 
De stikbots zijn aan handen en voeten voorzien van zuignapjes 
waarmee je ze overal op kan bevestigen. Download gratis de 
“StikBot”-app en maak je eigen animatiefilmpje!

GV9174   (€ 16,11) € 19,50

 nieuw   8+ j.  

STIKBOT ZANIMATION 
Met de Stikbots Zanimation Studio kun je een eigen stop motion film 
maken. Voor 1 seconde film maak je 10 foto’s. Dus zorg dat je niet 
te snel de Stikbots van plek verandert. Met de green screen, die is 
bijgeleverd, kun je je eigen achtergrond kiezen.

LT9241   (€ 20,24) € 24,50

 nieuw   11+ j.  

MICRO:BIT 
Dit is een zakformaat programmeerbare computer 
met bewegingsdetectie, een ingebouwd kompas, 
LED-display en ingebouwde Bluetooth-tech-
nologie. Simpele programma’s zoals het laten 
oplichten van de LEDjes of een patroon tonen zijn 
binnen enkele seconden te maken, zonder dat je 
reeds kennis hebt van programmeren. Hierdoor 
is deze computer geschikt als opstap naar het 
Arduino- of Raspberry Pi-platform.

PV9293  Micro:bit (€ 16,48) € 19,95

 nieuw   11+ j.  

MICRO:BIT ESSENTIAL KIT 
Micro:bit, batterijhouder voor twee AA-batterijen met vaste 
kabel en aansluiting voor de micro:bit, 2 AA-batterijen,  
micro usb-kabel voor voeding en programmeren.

FG9725  Micro:bit + toebehoren (€ 20,62) € 24,95

 nieuw   11+ j.  

BINARY BOTS 
DIMM™ is de verbazingwekkende nieuwe 
smart toy robot! In de verpakking vind 
je DIMM als bouwpakket, tezamen met 
enkele sensoren en een micro:bit.

FH9726   (€ 43,76) € 52,95

 nieuw   7+ j.   

SAM LABS CURIOUS CARS 
Programmeer je SAM racer om ‘m elke kant op te sturen met de SAM 
Space app. Kies de snelheid, bedien de functies en veel meer. Bevat 
6 oplaadbare SAM blokken, 1 auto basis en 1 controller, 5 ontwerpen 
en meer dan 20 starter projecten. SAM is compatibel met LEGO.

PR9291   (€ 172,72) € 209,00

 nieuw   7+ j.  

SAMLABS INVENTOR KIT 
SAM Inventor vergroot je verbeel-
dingskracht. Gebruik SAM Blocks 
en de SAM Space app om gewel-
dige projecten te bouwen. Super 
snel & super smart!

PT9292   (€ 123,14) € 149,00
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TABLET  TOEBEHOREN EN  3D  PRINT ING

 PROMO  

IPAD MINI 1/2/3 HOES  € 25,95
AJ5630 Kleur oranje  (€ 20,62) € 24,95

 PROMO  

IPAD 2/3/4 HOES 
iPads in de klas? Met deze beschermende 
en robuuste foam cover kan u op beide 
oren slapen. Het groot handvat maakt hem 
makkelijk hanteerbaar en kan ook worden 
gebruikt als verticale of horizontale 
standaard. Een ergonomische houding 
verzekerd dus.
Kenmerken: Gemaakt van een supersterk 
maar lichtgewicht foam.

AH5629 Kleur blauw € 29,95 
 Per hoes (€ 20,62) € 24,95

 nieuw   PROMO  

IPAD AIR HOES  € 29,95
GJ9166  Kleur groen (€ 20,62) € 24,95

 nieuw  

3D PRINTER 
De Builder Premium Small Dual-Feed is een 
van de meest geavanceerde 3D printers 
die verkrijgbaar is. Door de volledig 
afsluitbare behuizing is de printer 2 keer 
zo stil dan de “Original Builders”.
Afmeting: l/b/h: 38x37x40 cm

JR8050   (€ 2.450,00) € 2.964,50

 nieuw  

3D PRINTER FILAMENT 
PLA - 1.75 mm.

CM8540  Set van 6 x 1 kg (€ 100,00) € 121,00

 nieuw   5+ j.  

DOODLE 3D 
Heb je altijd al je eigen tekeningen willen 
printen maar had je geen idee waar en hoe 
te beginnen. Met de Doodle3D WiFi-Box 
verbind je jouw 3D printer supersnel met je 
eigen tablet, telefoon of laptop.

HE9179   (€ 81,81) € 99,00
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PROGRAMMEREN

 nieuw   7+ j. 

SCRATCH CONTROLLER 
De Scratch controller is speciaal 
ontworpen om te gebruiken met de 
populaire Scratch programmeertaal. 
Robuust en ergonomisch design maken 
het een perfect alternatief voor een 
klavier of muis.

GY9176  Per stuk (€ 40,49) € 49,00

 nieuw   3+ j.  

ROBOT TURTLES 
Robot Turtles, het nieuwste spel voor de 
jongste programmeurs! Met Robot Turtles 
leren kinderen vanaf 3 jaar de eerste 
stappen van het programmeren.

EF8551  Per stuk (€ 24,75) € 29,95

“UNPLUGGED” PROGRAMMEREN
Om te leren programmeren hoef je niet meteen over de 
duurste of meest indrukwekkende tools te beschikken.  
Spelenderwijs de eerste stapjes zetten naar het 
programmeren kan ook.

 nieuw   7+ j. 

CODEKLAS 
Een inspiratieboek over 
programmeren met kinderen. 
Centraal staan vragen als: 
Wat is er zo leuk aan leren 
programmeren?  En waarom 
zouden kinderen dat al op 
jonge leeftijd moeten leren?  
Hoe ga je zelf met kinderen 
aan de slag, op school en 
thuis?

JN8048   (€ 18,82) € 19,95

 nieuw   7+ j.  

CODE WISE SPEL 
Om te leren programmeren heb je niet meteen een computer nodig. 
Je kunt starten met het kaartspel van CodeWise. Met behulp van 
de kaartjes kun je elkaar programmeren. Natuurlijk wordt het nog 
veel leuker wanneer je in Prowise Presenter de CodeWise tool erbij 
gebruikt. Je kunt daarin een avatar programmeren om een bepaalde 
route af te leggen.

HK8028  Per stuk (€ 16,49) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

CODE MASTER 
Leer programmeren met het denkspel 
Code Master! Bij het spel Code Master 
programmeer je Avatar om door een 
exotische wereld te reizen op weg naar 
het Portaal. Onderweg verzamel je allerlei 
powerkristallen.

EE8550   (€ 20,61) € 24,95

 nieuw   7+ j. 

SCRATCH RAINBOX MATRIX 
De Scratch Rainbow Matrix is ontworpen met de echte wereld in gedachten. De Matrix heeft 
64 individuele RGB’s die allemaal kunnen worden ingeschakeld. Hierdoor kan iedere kleur en 
helderheid worden weergegeven. Stop eenvoudig de stekker in het apparaat, download de 
handige software en begin met programmeren.  Leer alles over de werking van pixels en hoe 
pixels ervoor zorgen dat televisie- en computerschermen scherp beeld kunnen leveren.  
De Scratch Rainbow Matrix kan samen met de Scratch Controller gebruikt worden, waardoor 
kinderen echt uitgedaagd worden om hun Scratch-programmeervaardigheden te verbeteren.

HA9177  Per stuk (€ 61,98) € 75,00

 nieuw   5+ j.  

LET’S GO CODE 
In dit spel maken kinderen op speelse 
manier en zonder electronica kennis met 
de eerste stappen van programmeren.
Samenstelling: 20 matten, 20 instructie-
kaarten, toebehoren en instructiegids.

PX9294   (€ 28,92) € 35,00
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TABLET  TOEBEHOREN

 nieuw   5+ j. 

OSMO PIZZA 
Bak snel pizza’s voor je klanten en bereken het wisselgeld met 
echte munten en bankbiljetten. Combineer in deze set fysieke 
objecten met een computerspel om zo hun verbeelding en 
leercapaciteiten te verhogen. Leer optellen, aftrekken en delen in 
een spel dat zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind.
Samenstelling: Om OSMO pizza te gebruiken heb je de base kit nodig 
(zie starter kit).

GL9168   (€ 40,49) € 49,00

 nieuw   5+ j. 

OSMO CODING 
Play Osmo Coding Kit gebruikt fysieke hands-on blokken om Awbie 
te programmeren. Awbie is een speelgraag figuurtje dat houdt van 
heerlijke aarbeien. Elk blok is een programmeercommando, dat Awbie 
op een bijzonder boom-schuddend aardbei-eet-avontuur stuurt.
Samenstelling: Om OSMO coding te gebruiken heb je de base kit nodig 
(zie starter kit).

AX8529   (€ 48,76) € 59,00

Numbers

Tangram Newton

Words

Masterpieces
De iPad toont de 
handeling die je 
op de tafel doet

OSMO: maak je iPad interactief!
Apps voor kinderen kennen we allemaal, maar OSMO is 
een perfect huwelijk tussen de iPad en fysiek educatief 
speelgoed. Met een speciaal opzetstukje op de camera 
van de tablet wordt de tafel een ‘speeltafel’, waarop je 
verschillende educatieve spellen speelt. Zo bereik je dat 
kinderen niet alleen maar op het scherm tikken, maar ook 
met echt materiaal bezig zijn. 

OSMO omvat volgende spelvormen:
 p Het spel Words, inclusief spelstukken
 p Het spel Tangram, inclusief spelstukken
 p Het spel Newton (waarvoor geen spelstukken nodig zijn)
 p Het spel Masterpieces (waarvoor geen spelstukken 
nodig zijn)

 p Het spel Numbers, inclusief spelstukken

De mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien kan je via 
MY OSMO lespakketten downloaden en zelf maken.
OSMO werkt met alle modellen vanaf de iPad 2. Je kan de 
app OSMO downloaden in de App Store.

 4+ j. 

OSMO STARTER KIT 
De OSMO startset omvat: De standaard + spiegel. Words, inclusief 
spelstukken. Tangram, inclusief spelstukken. Newton (waarvoor 
geen spelstukken nodig zijn). Masterpieces (waarvoor geen 
spelstukken nodig zijn).

AR7569   (€ 73,55) € 89,00

 4+ j. 

OSMO GENIUS SET 
Deze Kit bevat dezelfde inhoud als de Starter kit + het spel Numbers 
(inclusief spelstukken).

AT7660   (€ 98,34) € 119,00

 nieuw   4+ j. 

OSMO NUMBERS 
Osmo Numbers is nu ook apart te koop.  Opgelet, om dit te spelen heb 
je de base en de spiegel nodig uit de starter kit.

JE8040   (€ 32,23) € 39,00
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LEGO EDUCAT ION

 nieuw   10+ j.   396-delig 

LEGO EENVOUDIGE EN AANGEDREVEN MACHINES 
Doel: Bouwen en onderzoeken van machines en mechanismen die in 
het dagelijks leven gebruikt worden. Onderzoeken van aangedreven 
machines m.b.v. de motor. Gebruiken van de plastic stansvormen 
voor kalibreren en het benutten van windkracht. Onderzoeken 
van tandwielmechanismen m.b.v. de diverse tandwielen incl. 
differentieel.
Met de Simple & Powered Machines Set maken kinderen kennis met 
het bouwen en uitvinden van echte machines. Ontdek hoe je zelf 
een machine bouwt en aandrijft met een motortje en tandwielen. 
De sets van het thema Education zijn speciaal ontworpen voor het 
onderwijs.
Samenstelling: Software en lespakketten gratis te downloaden via 
www.baert.com

CE8533   (€ 150,41) € 182,00

 4+ j.   102-delig 

LEGO EENVOUDIGE MACHINES JONGE LEEFTIJD 
Doel: De set eenvoudige machines is ideaal om kinderen kennis 
te laten maken met de mechanische beginselen van tandwielen, 
hefbomen, katrollen, wielen en assen en om begrippen als energie, 
drijfvermogen en evenwicht mee te onderzoeken.
Gereedschap voor een bepaald doel ontwikkelen. De werking van 
tandwielen onderzoeken. Bij de set hoort een serie inspirerende 
kaarten voor de bouw van acht verschillende modellen waaronder 
een meetwagen en een draaitol.
Samenstelling: Software en lespakketten gratis te downloaden via 
www.baert.com.

XLG9656   (€ 144,62) € 175,00

 nieuw   5+ j.   204-delig 

LEGO EENVOUDIGE MACHINES 
Doel: Waarnemen en onderzoeken van eenvoudige mechanismen: 
tandwielen, wielen, assen, hefbomen en katrollen . Volgen van een 
ontwerpopdracht als onderdeel van technische ontwerpprocessen. 
Onderzoeken en werken via observaties, redeneringen, 
voorspellingen, reflectie en kritisch denken.
Deze set geeft de kinderen meer inzicht in de werking van 
tandwielen, wielen en assen, hefbomen en katrollen. Inclusief 
een boekje met bouwinstructies (geheel in kleur) voor 16 principe-
modellen, 4 basismodellen en 4 probleemoplossende modellen om 
te onderzoeken en te begrijpen hoe eenvoudige principes werken in 
de dagelijkse praktijk.
Wordt geleverd in een stevige kunststof opbergbox.
Samenstelling: Software en lespakketten gratis te downloaden via 
www.baert.com.

FV9157   (€ 52,47) € 63,50
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 nieuw   7+ j.   326-delig 

E. LEGO WEDO AANVULSET 
Bouw grotere modellen met nog meer leermogelijkheden.  
Deze uitbreidingsset op de constructieset bevat nieuwe 
onderdelen als: wielen, rotors en een automatische deur.  
Bouw 4 extra modellen: een hijskraan, een draaimolen, een slim huis 
en een bestuurbare auto. Verpakt in een kunststof opbergbox.

FY9159   (€ 52,89) € 64,00

C
C

D

A B

 nieuw   10+ j.   31-delig 

A. LEGO PNEUMATIEK AANVULSET 
De set is een prachtige uitbreiding voor liefhebbers van pneumatiek 
en techniek. De set bestaat uit 31 elementen, inclusief pompen, 
cylinders, kleppen, luchttank, slangen, een manometer en 
bouwkaarten. Deze “aanvulset” is bedoeld ter aanvulling van LEGO 
Eenvoudige en Aangedreven Machines, maar kan ook als aanvulling 
dienen van andere LEGO sets.

GA9160   (€ 73,55) € 89,00

 nieuw   8+ j.   12-delig 

B. LEGO DUURZAME ENERGIE AANVULSET 
Met deze set kun je alles leren over duurzame energiebronnen. De 
set bevat talrijke elementen zoals de unieke LEGO Energiemeter, 
een LEGO zonnepaneel, bladen, een motor/generator, LEDlampjes 
en een verlengsnoer. Deze “aanvulset” is bedoeld ter aanvulling 
van LEGO Eenvoudige en Aangedreven Machines e EV3, maar kan 
natuurlijk ook als aanvulling dienen van andere LEGO sets.

GC9161   (€ 114,87) € 139,00

 nieuw   +7 j.  

C. LEGO WEDO 2.0 CORE SET 
WeDo 2.0 is de eigentijdse bouwset waarmee  
kinderen de wetenschap kunnen ontdekken. Met de veelzijdigheid 
van LEGO stenen en de programmeermogelijkheden van digitale 
technologie worden studenten aangemoedigd om de grenzen 
van creativiteit te verleggen, te onderzoeken, te ontwerpen, 
innovatieve ontwerpen te creëren en hun ideeën te delen.  
Gebruik de LEGO Education WeDo 2.0 basisset in combinatie met de 
basissoftware en het Get Started-project.

CC8532   (€ 139,66) € 169,00

 nieuw   7+ j.   158-delig 

D. LEGO WEDO CONSTRUCTIE SET 
Met de WeDo constructieset kunnen leerlingen eenvoudige 
modellen bouwen en deze programmeren via de computer. 
De set bevat meer dan 150 onderdelen waaronder een motor, 
bewegingsensoren, kantelsensoren en de LEGO USB hub.  
De set is uit te breiden met de uitbreidingsset. Het software- en 
activiteitenpakket is als download gratis beschikbaar.

FX9158   (€ 136,36) € 165,00

Accessoire 
nodig?

We voeren het volledige 
assortiment LEGO EDUCATION. 
Alle accessoires en overige 

sets zijn verkrijgbaar op 
bestelling.

E
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Accessoire nodig?
We voeren het volledige assortiment  
LEGO EDUCATION. Alle accessoires en 
overige sets zijn verkrijgbaar op bestelling.

 nieuw   10+ j.   541-delig 

LEGO MINDSTORMS EV3 
Het LEGO® MINDSTORMS® Education EV3-platform is de derde 
generatie robottechnologie van LEGO Education voor gebruik 
in klaslokaal. Het is een volledige onderwijsoplossing die is 
ontwikkeld in samenwerking met docenten om studenten actief te 
betrekken bij de belangrijkste onderdelen van het lesprogramma, 
zoals computerwetenschappen, wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde, afgestemd op de nationale normen.
Samenstelling: Deze basisset LEGO Education Mindstorms EV3 
bestaat uit: Stevige opbergbox met sorteerplatform, bouw 
instructies, oplaadbare batterij, bal wiel, verbindingskabels, USB-
kabel, LEGO Technic onderdelen (541 stuks), 1 programmeerbare 
Slimme Steen (ook wel P-Brick), 3 motoren en 5 sensoren, 
2 grote motoren, 1 medium motor, 2 touch sensoren, 1 kleur-
sensor,1 ultrasoonsensor, 1 gyrosensor. Deze set wordt geleverd 
inclusief software en exclusief batterijlader.

FF8568   (€ 348,76) € 422,00

 nieuw   10+ j.  

LEGO EV3 MINDSTORMS KLASSET 

GH9165  Set voor 24 leerlingen. (€ 6.970,00) € 8.434,00

 nieuw   10+ j.   1418-delig 

LEGO EV3 SPACE CHALLENGE SET 
Met de EV3 Space Challenge set maken studenten kennis met STEM 
middels een realistisch thema: reizen naar en leven op Mars!  
De studenten werken aan de Challenges vol 
computerwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde.
Samenstelling: De set bevat 3 leermatten, 1 Challenge mat en een 
groot aantal LEGO elementen om de Challenge modellen mee te 
bouwen.

GF9163   (€ 176,85) € 214,00

 nieuw   10+ j.   853-delig 

LEGO EV3 UITBREIDINGSSET 
De uitbreidingsset bevat voldoende LEGO Technic onderdelen voor 
fascinerende modellen als: een lopende olifant, een trapklimmende 
robot en een kleurselecterende lopende band te maken.

GE9162   (€ 98,76) € 119,50

 nieuw  

LEGO BATTERIJLADER 

GG9164  Per stuk (€ 28,92) € 35,00

 nieuw  

LEGO MINDSTORMS OPLAAD TROLLEY 
Verzorgt het opladen van 8 LEGO Mindstorms EV3 of NXT intelligente 
stenen en opslag van 8 Mindstorms dozen. De AV Power 
Adaptors (niet meegeleverd) worden opgeslagen in het aparte 
elektriciteitscompartiment, dat schuil gaat achter een afneembaar 
rood paneel. Met een korte snoerlengte kunnen intelligente stenen 
in de speciale vakjes -maar ook in de doos- opgeladen worden.   
Met afsluitbare deuren die 270 graden openslaan.
Afmeting: l/b/h: 108 x 56 x 90 cm.

MV8681   (€ 950,41) € 1.150,00
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K ’NEX

 nieuw   7+ j.   500-delig 

E. K’NEX ACHTBAAN 
Leer over de verhouding tussen snelheid, afstand en tijd met deze 
leuke set waarbij je 3 modellen van achtbanen maakt.

CL8539   (€ 49,54) € 59,95

A

B

C

K’NEX STEM EXPLORATIONS
Deze K’nex reeks omvat kleine sets 
voor 2 tot 3 leerlingen, ontwikkeld 
om te ontdekken, te inspireren, te 
experimenteren.

 nieuw   7+ j.   130-delig 

A. K’NEX VOERTUIGEN 
Deze spannende set helpt kinderen maar liefst 7 verschillende 
voertuigen te onderzoeken. De set bestaat uit meer dan 130 
onderdelen en een handleiding.

CJ8537   (€ 33,01) € 39,95

 nieuw   7+ j.   140-delig 

B. K’NEX VERSNELLINGEN 
Met deze set kunnen kinderen 3 experimenten rond versnellingen 
opbouwen en uitvoeren.

CH8536   (€ 24,75) € 29,95

 nieuw   7+ j.   135-delig 

C. K’NEX HEFBOMEN EN KATROLLEN 
Leer hoe katrolsystemen en hefbomen werken en welke elementen 
hun werking kunnen beïnvloeden of hoe je ze het meest efficiënt 
gebruikt.  Met deze set maak je 3 modellen.

CG8535   (€ 24,75) € 29,95

 nieuw   7+ j.   470-delig 

D. K’NEX SCHOMMELMOLEN 
Bouw 3 verschillende schommelattracties met deze mooie set. Leer 
over versnelling en hoe massa snelheid beïnvloedt, etc.

CK8538   (€ 49,54) € 59,95

D
E
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 nieuw   8+ j.  

MAAK JE EIGEN VULKAAN 
Bouw je eigen grote, stevige vulkaan die je 
zelf moet vormen, schilderen en versieren. 
Laat de vulkaan vervolgens ook nog eens 
uitbarsten.

FC8566   (€ 11,53) € 13,95

 nieuw   8+ j.  

ROBOT OP ZONNE-ENERGIE 
Maak je eigen robot en laat hem met zonnepanelen en een motor 
bewegen! De robot wordt van gerecycleerd materiaal gemaakt.  
Deze milieuvriendelijke robot kan eenvoudig in een dino of een 
monster omgebouwd worden.

EG8552   (€ 18,97) € 22,95

 nieuw   8+ j.  

AARDAPPELKLOK 
Je bent een wetenschapper als je ontdekt 
hoe je een digitale klok laat werken met 
aardappelen. Experimenteer met andere 
groenten, fruit en frisdrank om te kijken of 
je klok daar ook mee werkt. Je zal versteld 
staan.

EH8553   (€ 16,48) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

WAGENTJE OP ZONNE-ENERGIE 
Plaats je zonnecelwagen op een zonnige dag buiten en kijk hoe hij 
rondzoeft. Geen batterijen vereist.

EJ8554   (€ 18,97) € 22,95

 nieuw   8+ j.  

WINDMOLEN GENERATOR 
Bouw deze fantastische windgenerator 
en leer meer over vernieuwbare energie. 
Kijk hoe het LED-lampje gaat branden als 
het wordt aangedreven door windenergie. 
Geen batterijen nodig!

EK8555   (€ 16,48) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

ECO SPEELGOED MAKEN 
Recycleer om de aarde te redden! Gebruik 
klein huishoudafval en transformeer het in 
fantastische ecologische speelgoedjes. 
Maak bijvoorbeeld een racewagen met 
oude CD’s en een WC-rolletje, creëer een 
tornado in een plastic fles, ...

EL8556   (€ 18,97) € 22,95

 nieuw   8+ j.  

METAALDETECTOR ROBOT 
Bouw je eigen robot met ingebouwde 
metaaldetector. Door de afstands-
bediening kan je hem voor- of achteruit 
laten rijden.

EX8563   (€ 21,45) € 25,95
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 nieuw   8+ j.  

ROBOT UIT BLIK 
Maak je eigen robot met een frisdrank-
blikje.

EM8557   (€ 16,49) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

TAFELBLAD ROBOT 
Bouw de robot krab en kijk je hoe de krab 
korte bochten maakt om niet van het 
tafel blad te vallen.

EN8558   (€ 16,48) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

KABELBAAN UIT BLIK 
Recycleer een blikje om een uniek kabelbaanvoertuig te maken!  
Een supercool mechanisch project voor kleine techies.

EP8559   (€ 16,49) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

ELEKTRISCHE VLIEGTUIG-
LANCEERDER 
Ontdek hoe een draaiende motor 
een plastic disk gebruikt om een 
papiervliegtuig te lanceren. Het kleine 
papiervliegtuig vliegt tot 50km/uur!

ER8560   (€ 16,49) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

TEKENROBOT 
Bouw een robot die kan tekenen!  
Deze robot maakt door schokken en 
rotatie spectaculaire patronen op papier.

ET8561   (€ 16,49) € 19,95

 nieuw   8+ j.  

ANTI ZWAARTEKRACHT 
MAGNETISCHE TESTKIT 
Met deze kit leer je hoe magneten 
zwaarte kracht kunnen creëren. Zo kan je 
bijvoorbeeld een constructie bouwen met 
een pen die zweeft in de lucht.

EV8562   (€ 18,59) € 22,50

 nieuw   8+ j.  

ZONNESTELSEL 
Maak je eigen planetarium, verf het en 
zorg voor effecten om een mooi  
Glow in the dark effect te krijgen.

EY8564   (€ 11,53) € 13,95

 nieuw   8+ j.  

T-REX OPGRAVEN 
Graaf de beenderen op van een dinosaurus 
uit het pleisterblok. Steek vervolgens de 
beenderen in elkaar om het skelet te maken 
van een tyrannosaurus rex.

FA8565   (€ 10,33) € 12,50
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ELEKTRIC ITE IT

 nieuw   5+ j.  

A. MAKEY MAKEY-SET 
Met Makey Makey leren kinderen spelenderwijs 
programmeren. Sluit hem aan op een PC en speel 
een game of muziekinstrument. Zo maak je een 
bananenpiano of teken je je eigen pacman-
controller en leer je meteen welke materialen 
geleidend zijn en welke niet.
Samenstelling: De MaKey MaKey-set bevat:

 p het MaKey MaKey-bord
 p 10 kabels met krokodillenbekklemmen
 p 10 Dupontkabels
 p 1 usb-aansluitkabel

KH8060   (€ 37,19) € 44,95

 nieuw   8+ j.  

B. LITTLEBITS BASE KIT 
Kennismaken met elektronica is nog nooit 
eenvoudiger geweest. De LittleBits is perfect voor 
de jongere ontdekkers om in enkele ogenblikken 
elektronica te ontdekken. De littleBits zijn 
eenvoudig met de magneetjes te koppelen, 
zodat vergissen onmogelijk is. Kinderen en 
volwassenen leren zo de basis van elektronica. Ze 
leren samenwerken, logisch redeneren, kritisch 
denken en problemen oplossen.
Solderen, bekabelen en programmeren is niet 
nodig!
Samenstelling: De Base Kit bevat 10 modules en 
3 accessoires.

KE8057   (€ 90,08) € 109,00

 nieuw   8+ j.  C. LITTLEBITS DELUXE 
Samenstelling: De grootste kit van littleBits met 
18 krachtige modules.

CR8543   (€ 205,78) € 249,00

 nieuw   6+ j.  GELEIDENDE INKT  
MET WERKKAARTEN 
Leer elektronische circuits maken met gebruik 
van geleidende verf.  Stap-voor-stap-instructies 
helpen je met het tekenen van een circuit en 
het bevestigen van LED’s en batterijen. Teken 
de circuits, wacht tot de verf droog is en zie je 
kaarten tot leven komen!
Samenstelling: Elke set bestaat uit drie unieke 
ontwerpen en alle materialen die je nodig hebt 
om ze te maken.

D. JK804501 Feest   (€ 17,77) € 21,50 
E. JK804502 Ruimtewezens   (€ 17,77) € 21,50 
F. JK804503 Kerst   (€ 17,77) € 21,50 
G. JK804504 Dieren   (€ 17,77) € 21,50 

 nieuw   6+ j.  GELEIDENDE INKT 
Deze verf is niet giftig, oplosmiddelvrij en water-
oplosbaar. Het bijzondere aan deze verf is dat ze 
geleidend is. Hierdoor kun je draden of sensoren 
op bijna elk materiaal om je heen verven, zoals 
bijvoorbeeld papier, hout, plastic en glas.

H. JL8046  10 ml (€ 7,39) € 8,95
I. JM8047  50 ml (€ 22,72) € 27,50

Spelenderwijs aan de slag met elektriciteit

A

A

A

B

C

G
F

D

IH

E

Ons STEM en 
robotica gamma 
is voortdurend in 
beweging.
Accessoires en overige 
sets zijn verkrijgbaar 
op bestelling.
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MOBIELE POWERHUB 
Met deze bekabelde, mobiele PowerHub laadt u tot 12 toestellen op via 
6 europese stekkers en 6-USB poorten. Sluit perfect aan bij de mobiele 
T41-tafels. Ideaal voor klaslokalen, open leerruimtes en bibliotheken.
Afmeting: Diameter 30 cm, 95 cm hoog.

AM5633 Opladen  (€ 1.322,32) € 1.600,00
AN5634 Opladen en synchroniseren  (€ 1.446,29) € 1.750,00

OGI computertafels-en eilanden
De OGI reeks leent zich perfect voor inrichtingen van ICT lokalen met afzonderlijke 
computertafels of complete computereilanden tot wel 5 m lang. Neem contact met ons 
op, onze inrichtingsspecialisten werken graag met u een plan uit. De mogelijkheden zijn 
eindeloos: 6 kleuren tafelblad, 6 kleuren frame, verschillende vormen van frame, alle 
gangbare accessoires als kabeldoorvoer en kabelgeleiders beschikbaar. Akoestische 
scheidingspanelen als optie.

GEÏNTEGREERDE COMPUTERTAFEL 
Met één zachte druk komen het scherm, het klavier en de muis 
vanzelf omhoog uit deze tafel dankzij een slim mechanisme. 
Geen warboel van kabels, alles is netjes opgeborgen in de tafel.
Kenmerken: Ook verkrijgbaar als eiland: vraag meer info!

AY5640  (€ 797,53) € 965,00

COMPUTERTAFEL VOOR KLEUTERS 
Voorzien van een uitschuifbaar werkblad, 
ruimte om kabels weg te werken en extra 
zaken op te bergen.

MS206 80b x 60h x 40d cm 

  (€ 201,49) € 243,80
MS207 150b x 60h x 40d cm 

  (€ 238,56) € 288,65

Een greep uit het aanbod:
 p OGI enkele computertafel 120 x 80 cm: € 220 excl. BTW
 p OGI enkele computertafel 160 x 80 cm: € 240 excl. BTW
 p OGI computereiland 160 x 180 cm: € 455 excl. BTW
 p OGI computereiland 160 x 300 cm: € 690 excl. BTW
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D

A

B C

E

 nieuw  

F. SCHEIDINGSBOOM 
Een echte eyecatcher is deze kleurrijke boom in volkern. 
Kan gebruikt worden als kapstok maar komt best tot zijn recht als 
vrolijk scheidingselement.
Afmeting: 120b x 151h cm.

HJ9761   (€ 822,32) € 995,00

F

 nieuw  

A. POWERTRAY ONDIEP VOOR 10 TABLETS 
De bekende Gratnell opbergbakken zijn er nu ook voor het opbergen 
en opladen van tablets. Met ingebouwd oplaadmechanisme. 
Past ook in alle kasten met glijders.
Afmeting: 31b x 43d x 15h cm.

KC9790   (€ 409,10) € 495,00

 nieuw  

D. TRANSPORT- EN OPLAAD KOFFER VOOR TABLETS 
Super robuuste koffer voor 10 tablets (ook beschikbaar in model 
voor 15 tablets). Tablets worden opgeladen terwijl ze netjes 
opgeborgen zijn. Voorzien van ventilatie.
Afmeting: 45b x 38d x 24h cm.

KE9791   (€ 921,49) € 1.115,00

 nieuw  

B. POWERTRAY DIEP VOOR 10 TABLETS 
Afmeting: 31b x 43d x 22,5h cm.

KA9789   (€ 475,21) € 575,00

 nieuw  

E. WANDKAST VOOR 10 TABLETS 
Compacte wandkast om 10 tablets op te bergen en op te laden.  
Afsluitbaar met sleuteltje of digitale code.
Afmeting: 56b x 16d x 95h cm.

JX9787   (€ 723,15) € 875,00

 nieuw  

C. POWERTROLLEY VOOR TABLETS 
De trolley is afsluitbaar en verrijdbaar en biedt plaats voor 2 diepe of 
3 ondiepe Powertrays (niet inbegrepen).
Afmeting: 42b x 54d x 95h cm.

JY9788+CODEkleur   (€ 412,40) € 499,00

G

 nieuw  

G. METALEN LOCKERKAST  
VOOR LAPTOPS 
Deze locker biedt afzonderlijke 
opbergruimte voor 10 laptops of tablets. 
Elke vakje heeft zijn eigen sleutel en 
stekkerdoos.  Voorzien van perforatie voor 
warmteafvoer.
Afmeting: 47b x 50d x 180h cm.
Vakje: 50b x 47d cm.
AN (Antraciet), GR (Grijs), WT (Wit)

JJ9778+CODEkleur  

  (€ 1.020,67) € 1.235,00
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Deze trolley kan 
voor zowel Android als 

Apple toestellen gebruikt 
worden. Geef op met 

welke tablets u werkt bij 
bestellen.

LAPTOP TROLLEY VOOR 30 LAPTOPS 
Laptop trolley om 30 laptops (15,6 inch maximum) op te bergen en 
op te laden.

EJ6820   (€ 2.438,02) € 2.950,00

LAPTOP TROLLEY VOOR 15 LAPTOPS 
Met deze mobiele laptop trolley berg je 15 
laptops tot 15,6 inch steeds veilig op en 
worden ze allen opgeladen. Dankzij een 
slim oplaadsysteem worden de laptops één 
voor één opgeladen zonder gevaar voor 
overbelasting van het elektriciteitscircuit. 
Deur voorzien van slot om alles veilig op te 
bergen. Verrijdbaar dankzij soepele wielen  
met rem en grote handvaten in het tafelblad.  
Met natuurlijk air flow systeem voor ventilatie.

EH6819   (€ 1.611,58) € 1.950,00

LAPTOP TROLLEY NETBOOK BUS 30 LAPTOPS 
Solide laptop trolley vervaardigd van 1,2 mm staal voor 30 laptops 
tot 14 inch of 20 laptops groter dan 14 inch. Ventilatie voorzien aan 
elke zijde in combinatie met ingebouwd ventilatiesysteem.

EF6817   (€ 1.611,58) € 1.950,00

LAPTOP TROLLEY NETBOOK BUS 16 LAPTOPS 
Solide laptop trolley vervaardigd van 1,2 mm staal voor 16 laptops 
tot 14 inch. Ventilatie voorzien aan elke zijde in combinatie met 
ingebouwd ventilatiesysteem.

EG6818   (€ 1.404,96) € 1.700,00

MOBIELE TABLET TROLLEY VOOR 16 TABLETS 
Tablets in de klas? Met deze mobiele trolley berg je ze steeds 
veilig op en worden ze allen opgeladen en gesynchroniseerd. Deur 
voorzien van slot om alles veilig op te bergen. Verrijdbaar dankzij 
soepele wielen met rem en grote handvaten in het tafelblad.
Kenmerken: Verkrijgbaar in verschillende modellen (iPad of ander 
type tablet) met mogelijkheid tot enkel opladen of opladen en 
synchroniseren. Kleur groen of blauw. De aansluitingskabel gebruik 
je van het tablet.

TG5560   (€ 950,42) € 1.150,00

MOBIELE TABLET TROLLEY VOOR 32 TABLETS 
Tablets in de klas? Met deze mobiele trolley berg je ze steeds veilig 
op en worden ze allen opgeladen en gesynchroniseerd. Voor elke 
tablet is een vakje en aansluitkabeltje voorzien. Deur voorzien van 
slot om alles veilig op te bergen en draait 270° voor
Kenmerken: Verkrijgbaar in verschillende modellen (iPad of ander 
type tablet) met mogelijkheid tot enkel opladen of opladen en 
synchroniseren. Kleur groen of blauw.

TH5561   (€ 1.611,58) € 1.950,00
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Onze nieuwe lijn OGI is kleurrijk, 100% moduleerbaar, vervaardigd van 
oerdegelijk materiaal, veelzijdig én je staat verrast van de voordelige prijzen. 
Vraag jouw OGI brochure aan via info@baertedu.be.

Nieuwe lijn voor moderne bureau 
en kantoorinrichting: OGI

€ 2374,00

€ 160,00

€ 300,00
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NIEUWE REEKS  KANTOORMEUBILA IR  OG I

€ 295,00

Prijzen exclusief BTW.



www.baert.com
Essenestraat 16, 1740 Ternat - info@baertedu.be

 Workshop volgen  
met één of meedere 

robots  
uit ons gamma?  
Contacteer ons!


