
Hier vind je de nieuwste materialen van Rolf.

Rondjes draaien
Schuif de drie afzonderlijke delen in elkaar. 
Plaats een knikker in één van de gleuven 
en maak met de knikker een route over dit 
3D-parcours. 

Vaatwasser
Na het gezellig samen bakken en eten kan 
alle afwas in deze mooie vaatwasser. Deze 
vaatwasser past perfect in de witte keukenlijn, 
maar ook in de keukenlijn met kleuraccenten.

Garage van de toekomst
Dit is de garage van de toekomst. Kinderen 
kunnen vanaf verschillende kanten spelen 
met de garage en zijn er verschillende 
spelmogelijkheden toegevoegd. Zo kan je 
elektrisch laden bij het tankstation of de tank 
vullen met waterstof. En kunnen er ook drones 
landen op het parkeerdek.

Artikelnr. 260.1537
Leeftijd: 2,5+
1 - 2 spelers 
 

Artikelnr. 210.2822
Leeftijd: 2+
Afmetingen: 
60 x 60 x 22 cm (lxbxh)

Artikelnr. 290.1222
Leeftijd: 2+
Afmetingen: 
43 x 39 x 57 cm (lxbxh)

Staartjes meten
Wie heeft het eerst de staart van de muis vol? 
Het meten en vergelijken van lengte staat in 
dit spel centraal.

Artikelnr. 230.3642
Leeftijd: 3+
2 - 4 spelers 

https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=staartjes+meten&producttitle=rolf+originals+-+staartjes+meten%7c00031000000000000065
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=garage&producttitle=garage+van+de+toekomst%7c00031000000000000109
https://shop.derolfgroep.nl/11183/search.aspx?q=vaatwasser&producttitle=vaatwasser%7c00013000030000000011
https://shop.derolfgroep.nl/productlist/10206/spel-nbsp-ontwikkeling/spel-en-ontwikkeling/motorische-ontwikkeling/fijne-motoriek/2705_565_21.aspx?producttitle=rolf+more+-+rondjes+draaien%7c00000000100000000001


Puzzelserie zeedieren
In deze serie zitten zes verschillende leuke 
zeedieren. Ze kunnen elk afzonderlijk gelegd 
worden, maar ze kunnen ook aaneengesloten 
naast elkaar worden gelegd.

Jij en ik
Ken je elkaar wel zo goed als je denkt? 
Leer jezelf en de ander kennen met ‘Jij en ik’. 
Doordat je elkaar beter leert kennen, 
begrijp je elkaar ook beter.

Poppenhuis met
zonnepanelen (groot) 
Dit poppenhuis heeft twee verdiepingen en het 
dak is voorzien van zonnepanelen. Het huis is 
zowel aan de zij- als achterkant voorzien van 
openingen, waardoor je met meerdere kinderen 
tegelijkertijd kunt spelen. De meest verkochte 
poppenhuismeubels passen in dit poppenhuis. 
Richt ‘m in zoals je zelf wilt.

Artikelnr. 290.2359
Leeftijd: 2+
Afmetingen: 
78 x 29 x 66,5 cm (lxbxh)

Ontdek ook de andere Rolf ontwikkelingsmaterialen
op www.derolfgroep.nl. Of stuur een mail naar 
klantenservice@derolfgroep.nl of bel 088-410 10 20.

Artikelnr. 220.3069
Leeftijd: 3+
Formaat: 19 x 19 cm
Aantal stukjes: 9

Artikelnr. 
Basics 299.5032
Leeftijd: 3+
1 - 2/2 - 4 spelers

Artikelnr. 
Originals: 280.8976
Leeftijd: 3+
1 - 2/2 - 4 spelers

Heb je zelf 
een leuke idee 

voor een puzzel
of een spel? 
Laat het ons 

weten.

https://www.derolfgroep.nl
http://www.derolfgroep.nl
mailto:klantenservice%40derolfgroep.nl?subject=
https://www.derolfgroep.nl/ons-aanbod/het-jonge-kind/ontwikkelingsmaterialen-van-rolf/?utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=jij+en+ik&producttitle=rolf+originals+-+jij+en+ik%7c00031000000000000003
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=jij+en+ik&producttitle=rolf+basics+-+jij+en+ik%7c00031000000000000145
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=poppenhuis&producttitle=poppenhuis+groot+met+zonnepanelen%7c00031000000000000113
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=zeedieren&producttitle=puzzelserie+zeedieren+kunststof%7c00031000000000000010
https://www.derolfgroep.nl/ons-aanbod/het-jonge-kind/ontwikkelingsmaterialen-van-rolf/?utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf

