
Wood2Play
Willen uw kinderen een plek om lekker zelf te 
kunnen spelen? De houten speelhuisjes van Wood2Play 
brengen speelplezier voor uw kinderen naar uw tuin. 
Uitdagend maar speels, de speelhuisjes zorgen voor 
een geweldige, educatieve en kwalitatieve speelplek 
waar uw kinderen zich kunnen uitleven. Daarnaast is 
er ook milieu- en kindvriendelijke verf beschikbaar 
voor een zeer schappelijke prijs. Schilder het speel-
huisje in de kleur die je bevalt! De speelhuisjes van 
Wood2Play zijn verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes 
en staan garant voor jarenlang veilig speelplezier.

Made in Holland

Kindvriendelijke verf verkrijgbaar                  

Milieuvriendelijke materialen

Productcode en productnaam

WPS - Wood2Play Silva

WPS105 - Wood2Play Silva 105

WPS135 - Wood2Play Silva 135
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nee

ja, 190 x 47 x 23

ja, 250 x 47 x 23

Grenen

Grenen

Grenen

Tanalith E

Tanalith E

Tanalith E

5 dozen

5 dozen, glijbaan

5 dozen, glijbaan

EN 71-8

EN 71-8

EN 71-8

160 x 162 x 158

369 x 162 x 253

353 x 162 x 283

Afmeting (cm) Glijbaan (cm)Gewicht 

(kg) netto

Keuringen / 

Certificaten

Verpakking: 

europallet

Houtsoort Hout 

behandeld

Wood2Play Silva 135

www.etan-international.nl z.o.z. voor alle producten en accessoires



www.etan-international.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor garantie op onze website. 

Alle producten

Wood2Play Silva Wood2Play Silva 105

Wood2Play Silva 135

Dit speelhuisje met speelse 
accenten en veranda misstaat 
in geen enkele tuin. Met de 
kindvriendelijke verf op 
waterbasis kan uw kind zelf 
het huisje schilderen!

Wat is er nu leuker dan een 
eigen huis met een glijbaan 
eraan? Maak het huis compleet 
met een bloembak en schilder 
het in de kleur die u wenst.

Een speelhuisje op hoogte 
inclusief glijbaan. Dit hoogste 
model kan gecombineerd worden 
met een zandbak eronder.

Accessoires

Verf Bloembak Klompjes
Kind- en milieu-

vriendelijk.

Verkrijgbaar 

in de kleuren: 

rood, geel, 

paars en groen.

Afmeting (cm): 

34 x 10 x 7.

Leuke set 

klompjes om 

het huisje mee 

aan te kleden in 

Hollandse stijl.


