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Code Item Afbeelding Gewicht Kg Afmeting Kleur & omschrijving Prijzen 2020

Code Beschrijving Afbeelding Gewicht Afmeting Kleur & omschrijving
eenheidsprijs 

2020

S01-001 3D emoticon blij 90
diameter: 100 cm         

hoogte: 25 cm

kleuren: earth yellow                  

mond: rose
407 €

S01-002 3D emoticon droevig 90
diameter: 100 cm              

hoogte: 25 cm

kleuren: earth yellow                  

mond: rose
407 €

S01-003 3D lieveheersbeestje 130
115 x 120 cm              

hoogte: 30 - 32 cm

kleuren: red, black                                                      

mond: rose                                                                      

ogen: pearl, black
695 €

S01-004 3D schildpad 120
115 x 130 cm                 

hoogte: 30 - 32 cm

kleuren: signal green,                  

brown, beige                                                  

mond: rose                                           

oog: pearl, black

671 €

S01-005 3D zeester 60
110 x 110 cm             

hoogte: 20 - 22 cm

kleuren: rose                                      

mond: beige                                           

oog: pearl, black
516 €

S01-016 3D steen met cijfer 0 - 10 12

grootte: 45 cm           

hoogte: 15 cm                           

cijfer: 21 cm

kleuren: brown                                                          

letter: beige
150 €

S01-016UV
3D steen met cijfer 0 - 10                                                 

UV kleuren
12

grootte: 45 cm           

hoogte: 15 cm                           

cijfer: 21 cm

UV kleuren 174 €

S01-017
Set van 3D stenen met cijfer         

1 - 5 
60

grootte: 45 cm          

hoogte: 15 cm              

cijfer: 21 cm

kleuren: brown                                  

letter: beige                                              

5 stuks                                

712 €             
5% korting

S01-018
Set van 3D stenen met cijfer                                           

1 - 10 
120

grootte: 45 cm                         

hoogte: 15 cm                                            

cijfer: 21 cm

kleuren: brown                                  

letter: beige                                                                 

10 stuks                               

1350 €             
10% korting

S01-019 3D steen 12
grootte: 45 cm           

hoogte: 15 cm
kleur: brown 132 €

S01-019UV
3D steen                                                                  

UV kleuren
12

grootte: 45 cm           

hoogte: 15 cm
UV kleuren 156 €

S01-020 3D steen met letters A - Z 12

grootte: 45 cm          

hoogte: 15 cm             

letter: 17 cm

kleuren: brown                               

letter: diverse kleuren                     
150 €

S01-020UV
3D steen met letters A - Z         

UV kleuren
12

grootte: 45 cm          

hoogte: 15 cm             

letter: 17 cm

UV kleuren                                                                

letter: diverse kleuren                     
174 €

S01-021
Set van 3D stenen met letters    

A - Z 
120

hoogte: 45 cm           

hoogte: 15 cm             

letter: 17 cm

kleuren: brown                              

letter: diverse kleuren                                        

10 stuks                                              

1350 €             
10% korting

S01-021UV

Set van 3D stenen met letters            

A - Z                                                                  

UV kleuren

120

hoogte: 45 cm           

hoogte: 15 cm             

letter: 17 cm

UV kleuren                                     

letter: diverse kleuren                                       

10 stuks                                              
1.566 €

S01-022
Set van 3D stenen met letters                                                    

A-Z 
312

grootte: 45 cm                                        

hoogte: 15 cm                                                                      

letter: 17 cm

kleuren: bown                                 

letter: diverse kleuren                                                                           

26 stuks                                         

3314 €                 
15% korting

S01-022UV

Set van 3D stenen met letters                                

A-Z                                                                                            

UV kleuren

312

grootte: 45 cm                        

hoogte: 15 cm                                             

letter: 17 cm

UV kleuren                                     

letter: diverse kleuren                                                      

26 stuks                                         

3845 €            
15% korting

BexcoSoft - 3D vormen
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S01-023 3D kompas 110

230 x 230 cm                  

hoogte: 10 + 22 cm letters: 

17 cm

kleuren: capri blue, beige           

letters: black                               

gemaakt uit 13 stuks
756 €

S01-024 3D zon 190
220 x 220 cm            

hoogte: 10 x 15 x 25 cm

cirkel: earth yellow                         

groot: capri blue, yellow, signal 

green, rose                                                      

klein: beige, orange, pink, lila                                                                                 

gemaakt uit 13 stuks

936 €

S01-025 3D slang 195

460 cm                        

hoogte hoofd: 30 cm 

hoogte lichaam: 22-25 cm 

standaard kleuren                                                

gemaakt uit 5 stuks
1.554 €

S01-025UV
3D slang                                                                           

UV kleuren
195

460 cm                         

hoogte hoofd: 30 cm, 

hoogte lichaam: 22-25 cm 

kleuren: may green, earth yellow, 

rose                                                                                

UV bestendige binder                                                

gemaakt uit 5 stuks

1.830 €

S01-026 3D kleine mieren berg 150
diameter 120 cm                            

hoogte: 60 cm

kleuren: 30% beige, 30% brown, 

30% earth yellow                          

(zwarte mieren + gaten)
1.740 €

S01-027 3D hoofd krokodil 85
120 x 75 cm                                               

hoogte: 33 cm

kleuren: signal green, black, rose, 

white, black
719 €

S01-027B 3D hoofd krokodil met fontein 85
120 x 75 cm                                                              

hoogte: 33 cm

kleuren: signal green, black, rose, 

white, black
1.428 €

S01-028 3D hoofd rups 45
105 x 70 cm                 

hoogte: 24 cm

kleuren: earth yellow                   

mond: rose
426 €

S01-028UV
3D hoofd rups                                                                 

UV kleuren
45

105 x 70 cm                 

hoogte: 24 cm
UV kleuren 492 €

S01-029 3D halve bal met cijfers 1-9 27

diameter: 50 cm            

hoogte: 25 cm              

cijfer: 21 cm

kleuren: yellow, rose, signal green, 

earth yellow                                                                                

cijfer: black
222 €

S01-029UV
3D halve bal met cijfers 1-9

UV bestendige binder
27

diameter: 50 cm          

hoogte: 25 cm              

cijfer: 21 cm

kleuren:  rainbow blue, may green, 

orange, teal                                                                          

cijfer: black 
246 €

S01-030 3D halve bal 27
diameter: 50 cm              

hoogte: 25 cm

kleuren: red, yellow, rose, signal 

green, earth yellow
192 €

S01-030UV
3D halve bal

UV bestendige binder
27

diameter: 50 cm         

hoogte: 25 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange, teal 
216 €

S01-031 3D staart rups 38
90 x 50 cm                   

hoogte: 22-25 cm

kleur: yellow                               

andere kleuren op aanvraag
249 €

S01-031UV
3D staart rups

UV bestendige binder
38

90 x 50 cm                   

hoogte: 22-25 cm

kleuren: rainbow blue, may green, 

teal                                                                

Andere kleuren op aanvraag                                                         

UV bestendige binder

330 €

S01-032 3D staart rups met cijfer 38
90 x 50 cm                 

hoogte: 22-25 cm

kleuren: yellow                              

andere kleuren op aanvraag                               

cijfer: black
330 €

S01-032UV
3D staart rups met cijfer

UV kleuren
38

90 x 50 cm                   

hoogte: 22-25 cm

UV kleuren                                                                        

UV bestendige binder                              

cijfer: black
366 €

S01-033 3D rups met nummer 1-6 210

500 cm                          

hoogte: 25 cm               

cijfer: 21 cm

kleuren: yellow, orange, rose, sky 

blue, teal, signal green, earth 

yellow.                                        

gemaakt uit 7 stuks                           

UV bestendige binder

1.794 €

S01-033B 3D rups met nummer 1-10 320

800 cm                          

hoogte: 25 cm               

cijfer: 21 cm

kleuren: yellow, orange, rose, 

rainbow blue, teal, signal green, 

earth yellow                                        

gemaakt uit 7 stuks                           

UV bestendige binder

2.460 €
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S01-034 Mini tunnel 170

diameter: 120 cm                    

binnenste diameter: 52cm                            

hoogte: 65 cm

kleur: signal green, earth yellow 2.244 €

S01-034UV
Mini tunnel                                    

UV kleuren
170

diameter: 120 cm                    

binnenste diameter: 52cm                            

hoogte: 65 cm

UV kleuren 2.484 €

S01-035
3D EPDM cover voor               

splash douche
16

diameter: 50 cm        

hoogte: 20 cm

kleuren: signal green, earth yellow, 

brown
252 €

S01-036 3D rups zonder cijfers 210

500 cm                          

hoogte: 25 cm              

cijfer: 21 cm

kleuren: yellow, orange. Rose, 

rainbow blue, teal, signal green, 

earth yellow                                

gemaakt uit 7 stuks

1.554 €

S01-037
3D lieveheersbeestje                                                                  

met gaten
130

117 x 120 cm              

hoogte: 30 - 32 cm

kleuren: red, black                        

mond: rose                                          

oog: pearl, black

3 kokers = 6 gaten

750 €

S01-038
3D walvis met fontein

2 delen
240

270 x 135 cm                          

hoogte: 42 cm

kleuren: teal, rainbow blue, light 

grey, white                                    

zonder nabelijgelegen oppervlakte 
2.124 €

S01-038B 3D walvis 240

 hoofd: 130 x 90 x 42 

staart: 135 x 80 x 22 

gewicht: hoofd 158 kg      

staart 58 kg

kleuren: slate grey, rainbow blue, 

light grey, white                                 

zonder nabelijgelegen oppervlakte 
1.740 €

S01-039 Tunnel 1 - roestvrij staal 60

onderste deel: 200 cm 

bovenste deel: 93,5 cm 

diameter: 63,5 cm

roestvrij staal                                                              

(AISI 304 2B-DN 1.4301)

TÜV certificatie

geschikt voor installatie in een 

betonnen heuvel

1.380 €

S01-040 Tunnel 2 - roestvrij staal 70

onderste deel: 225 cm                 

bovenste deel: 118,5 cm                   

diameter: 63,5 cm

roestvrij staal                                     

(AISI 304 2B-DN 1.4301)

TÜV certificatie

geschikt voor installatie in een 

betonnen heuvel

1.500 €

S01-041 Tunnel 3 - roestvrij staal 80

onderste deel: 250 cm                     

bovenste deel: 143,5 cm              

diameter: 63,5 cm

roestvrij staal                                                             

(AISI 304 2B-DN 1.4301)

TÜV certificatie

geschikt voor installatie in een 

betonnen heuvel

1.620 €

S01-042 Splash douche - 3 bloemen 20
verstelbare hoogte:                                                  

1800 - 2100 mm

voor installatie in een betonnen 

basislaag                                   

afsluitklep onder het deksel                                            

kleuren: 2 rode en 1 gele bloem

1.590 €

S01-043 Splash douche - 4 bloemen 21
verstelbare hoogte:                                                           

1800 - 2100 mm

voor installatie in een betonnen 

basislaag                                   

afsluitklep onder deksel                                          

kleuren: 2 rode en 2 gele bloemen

1.722 €

S01-044
3D mieren berg 

koraalrif
150

diameter: 120 cm                   

hoogte: 60 cm                                                   

vis: 25 x 26 cm

kleuren: rose 50%, orange 50% may 

green, purple, yellow, teal, earth 

yellow, black                                                                       

UV bestendige binder

1.860 €

S01-045
Mini tunnel

koraalrif
170

diameter:120 cm                                                      

hoogte: 65 cm

kleuren: mix yellow 50%                  

rose 50%, signal green, pink, teal                                

UV bestendige binder
2.532 €

S01-045-B
Mini tunnel                                

mieren berg
170

diameter: 120 cm                   

hoogte: 65 cm

kleuren: 30% beige, 30% brown, 

30% earth yellow, black
2.268 €

S01-046 3D Mevrouw nijlpaard 120
115 x 85 cm                  

hoogte: 30-35 cm

kleuren: blue gray, black, pink, 

yellow, white                                                                      

UV bestendige binder
756 €

S01-047
3D Haai

2 delen: hoofd + mond
135

136 x 83 cm                   

hoogte:  58 cm                                                       

3D hoofd: 90 cm                                                          

2D mond: 46 cm

2 delen moeten samen voltooid 

worden ter plaatse

kleuren: rose, white, blue gray, 

black                                                                                        

UV bestendige binder

1.199 €

S01-048-030 EPDM zitje 39
diameter 40 cm           

hoogte: 30 cm

kleuren: red, rose, earth yellow                                   

metalen verankering S01-048B          

niet inbegrepen
354 €

S01-048-030UV
EPDM zitje                                                                

UV bestendige binder
39

diameter 40 cm        

hoogte: 30 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                           

metalen verankering S01-048B                                         

niet inbegrepen                                                                    

UV bestendige binder

390 €
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S01-048-040 EPDM zitje 49
diameter 40 cm       

hoogte: 40 cm

standaard kleuren: red, rose, earth 

yellow                                                                          

metalen verankering S01-048B                                                            

niet inbegrepen

390 €
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S01-048-040UV
EPDM zitje

UV bestendige binder
49

diameter 40 cm       

hoogte: 40 cm

kleuren: as may green, rainbow 

blue, orange                                  

metalen verankering S01-048B              

niet inbegrepen                                         

UV bestendige binder

420 €

S01-048-050 EPDM zitje 59
diameter 40 cm       

hoogte: 50 cm

kleuren: red, rose, earth yellow                             

metalen verankering S01-048B    

niet inbegrepen
426 €

S01-048-050UV
EPDM zitje

UV bestendige binder
59

diameter 40 cm       

hoogte: 50 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                                        

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen                                                                              

UV bestendige binder

450 €

S01-048-030G EPDM zitje met emoticon 39
diameter 40 cm       

hoogte: 30 cm

kleuren: yellow, rose, red                                                                              

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen
384 €

S01-048-030GUV
EPDM zitje met emoticon

UV bestendige binder
39

diameter 40 cm       

hoogte: 30 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                                     

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen                                                                         

UV bestendige binder

420 €

S01-048-040G EPDM zitje met emoticon 49
diameter 40 cm       

hoogte: 40 cm

kleuren: yellow, rose, red                                                  

metalen verankering S01-048B               

niet inbegrepen
420 €

S01-048-040UV-G
EPDM zitje met emoticon

UV bestendige binder
49

diameter 40 cm       

hoogte: 40 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                                             

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen                                                                                       

UV bestendige binder

456 €

S01-048-050G EPDM zitje met emoticon 59
diameter 40 cm       

hoogte: 50 cm

kleuren: yellow, rose, red                                             

metalen verankering S01-048B                 

niet inbegrepen
456 €

S01-048-050UV-G
EPDM zitje met emoticon

UV bestendige binder
59

diameter 40 cm                                                  

hoogte: 50 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                                          

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen                                                                                               

UV bestendige binder

492 €

S01-048-A
Metalen anker

 EPDM zitje/kubus/bal 
4

plaat:30 x 30 cm                                                                           

hoogte metalen pijp:                          

30 cm

verzinkte pijp 42,8 mm met 

verzinkte metalen plaat    

vastmaken in beton                  
54 €

S01-048-B
Metalen anker pijp

EPDM zitje/kubus/bal
2,3 lengte: 75 cm

verzinkte pijp 42,8 mm + 25 cm 

metalen staaf                             

vastmaken in beton
23 €

S01-049 EPDM kubus 50 40 x 40 x 40 cm

kleuren: red, earth yellow, rose                                    

rand: zelfde kleur,black, pearl                                                                            

metalen verankering S01-048B          

niet inbegrepen

456 €

S01-049UV
EPDM kubus                                                          

UV bestendige binder
50 40 x 40 x 40 cm

kleuren: orange, may green, ranbow 

blue                                                                

rand: zelfde kleur, black, pearl                                                                     

metalen verankering S01-048B niet 

inbegrepen

534 €

S01-050-1
EPDM kubus                          

tekening op 1 zijde
50 40 x 40 x 40 cm

diverse tekeningen op aanvraag:  

emoticons, dieren, cijfers,…                                             

UV bestendige binder metalen 

verankering S01-048B                       

niet inbegrepen

582 €

S01-050
EPDM kubus                                                               

tekening op 5 zijden
50 40 x 40 x 40 cm

diverse tekeningen op aanvraag 

(emoticons, dieren, cijfers, …)                                                         

UV bestendige binder                 

metalen verankering S01-048B            

niet inbegrepen

774

S01-051
EPDM kubus

elke zijde met ander kleur
50 40 x 40 x 40 cm

diverse kleuren                                                        

rand: black                                                                                      

UV bestendige binder                                                        

metalen ankerpijp S01-048B                                                         

niet inbegrepen

558 €

S01-053-050 Halve EPDM bal met gezicht 27
diameter: 50 cm              

hoogte: 25 cm

kleuren: red, rose, earth yellow 

andere tekeningen op aanvraag
258 €

S01-053-050
Halve EPDM bal met gezicht UV 

bestendige binder
27

diameter: 50 cm              

hoogte: 25 cm

kleuren: rainbow blue, may green, 

orange                                                                                    

andere tekeningen op aanvraag
282 €

S01-054

Winnaar podium

set van 3 EPDM zitjes                                                   

met cijfer 1-3

125

diameter 40 cm                                                         

hoogte:                                   

50 - 40 - 30  cm

kleuren: red, yellow, signal green, 

brown,light grey                                                      

anker niet inbegrepen
1.296 €
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S01-055 3D spin met kruis 125

lijf: 115 x 100 cm          

hoogte: 30 - 32 cm            + 

2D poten

kleuren: black, rose, grey, pearl 1.020 €

S01-055B 3D spin met patroon 125

lijf: 115 x 100 cm          

hoogte: 30 - 32 cm             + 

2D poten

 kleuren: black, rose, grey, pearl 1.020 €

S01-055C
3D spin

met gekleurde poten
130

lijf: 115 x 100 cm            

hoogte: 30 - 32 cm                              

+ 2D poten

kleuren: black, rose, pearl                   

poten:diverse kleuren                  
960 €

S01-056-030
EPDM zitje

22
diameter 30 cm       

hoogte: 30 cm

kleuren: red, rose, earth yellow                                                         

metalen verankering S01-048B          

niet inbegrepen
258 €

S01-056-030UV
EPDM zitje

UV bestendige binder
22

diameter 30 cm           

hoogte: 30 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                                       

metalen verankering S01-048B           

niet inbegrepen                             

282 €

S01-056-040 EPDM zitje 27
diameter 30 cm            

hoogte: 40 cm

kleuren: red, rose, earth yellow                              

metalen verankering S01-048B                                     

niet inbegrepen
294 €

S01-056-040UV
EPDM zitje

UV bestendige binder
27

diameter 30 cm           

hoogte: 40 cm

kleuren: may green, rainbow blue, 

orange                                 metalen 

verankering S01-048B           niet 

inbegrepen                              

318 €

S01-056-050 EPDM zitje 35
diameter 30 cm         

hoogte: 50 cm

kleuren: red, rose, earth yellow                                    

metalen verankering S01-048B            

niet inbegrepen
330 €

S01-056-050UV
EPDM zitje

UV bestendige binder
35

diameter 30 cm         

hoogte: 50 cm

kleuren:  may green, rainbow blue, 

orange                                                                            

metalen verankering S01-048B                                                      

niet inbegrepen                               

354 €

S01-057 Groot ludo spel 3D - cirkels 490 490 x 490 cm

16 x 50 cm                                            

16 x 30 cm                                                                        

4 x 100 cm
3.594 €

S01-057B Groot ludo spel 3D - vierkant 710 585 x 585 cm

24 x 50cm                                               

16 x 30cm                                                                                

4 x 100cm
4.976 €

S01-058
3D Krokodil - 2D poten                                    

UV bestendige binder
325 600 x 260 cm

kleuren: mix van signal green & may 

green, signal green                                              

3D  lijf: 6 stuks                                                                  

3D staart: 1 stuk                                                                

2D poten: 12 stuks                         

2.670 €

S01-058B

3D Krokodil met cijfers                                                                

halve ballen                                                                   

2D poten

325 600 x 260 cm

kleuren: mix van signal green & may 

green, black                                                           

UV bestendige binder 
2.886 €

S01-059

3D Krokodil

3D lijf                                                                                                        

2D hoofd, staart en poten

140 500 x 210 cm

kleuren: mix van signal green and 

may green

3D lijf: 6 stuks                                    2D 

hoofd, poten, staart

1.524 €

S01-059B

3D Krokodil

3D lijf met cijfers                                                            

2D hoofd, staart en poten

140 500 x 210 cm

kleuren: mix van signal green and 

may green

3D lijf                                                                                                    

2D hoofd, poten, staart

1.644 €

S01-060

3D Hagedis

 3D lijf                                              

2D hoofd, staart en poten

140 500 x 210 cm

kleuren: shades of brown, yellow                                                                      

3D lijf                                                        

2D poten, hoofd,tong, staart
1.464 €

S01-061 3D Inktvis - 2D tentakels 160

360 x 360 cm                  

hoogte: 45 cm                 

max. lengte: 120 cm

kleuren: yellow, pink dots                     

set van 9 stuks                             

verlijmen met afstand van het 

lichaam 

2.250 €

S01-061B 3D Inktvis - 3D tentakels 300

360 x 360 cm                  

hoogte: 45 cm                 

max. lengte: 120 cm

kleuren: yellow, pink dots                     

set van 9 stuks                             

verlijmen met afstand van het 

lichaam 

2.730 €

S01-061C
3D Inktvis tunnel 

3D tentakels
360

360 x 360 cm                  

hoogte: 60 cm                

diameter: 120 cm          

lengte poten: 50-60 cm 

hoogte poten: 15 cm

kleuren: yellow, pink dots                     

set van 9 stuks                             

verlijmen met afstand van het 

lichaam 

3.330 €
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S01-062 kleine 3D rubiks kubus 450 80 x 80 x 80 cm

verschillende kleuren, met metalen 

pallet (verzinkt) voor herstel en 

transport
4.200 €

S01-063 grote 3D rubiks kubus 1100 120 x 120 x 120 cm
verschillende kleuren, met metalen 

pallet voor herstel en transport
7.140 €

S01-064 3D slak 353 200 x 135 x 80 cm
kleuren: brown, earth yellow, beige, 

rose, pearl, black
2.976 €

S01-065 3D Paddenstoel - boletus 42

diameter stengel: 30 cm 

hoogte: 40 cm            

diameter hoedje: 50 cm           

hoogte: 20 cm              

totale hoogte: 60 cm

kleuren: beige, brown, yellow, rose, 

pearl, black                                                                                     

metalen ankerS01-048B                                                        

niet inbegrepen                         

564 €

S01-066 3D Paddenstoel - toadstool 40

diameter stengel: 30 cm 

hoogte: 40 cm              

diameter hoedje: 60 cm 

hoogte: 20 cm              

totale hoogte: 60 cm

kleuren: rose, white, eggshell, black                                                      

UV bestendige binder                    

metalen anker S01-048B                                        

niet inbegrepen

660 €

S01-067 Paddenstoelen huisje 260
diameter onder: 225 cm                              

hoogte: 110 cm
diverse kleuren 8.700 €

S01-068 Landing module 250
diameter onder: 225 cm                          

hoogte: 110 cm
diverse kleuren 8.700 €

S01-069 Molshoop 250
diameter onder: 225 cm                       

hoogte: 110 cm
diverse kleuren 8.700 €

S01-070 3D vlinder 150 300 x 240 cm

diverse kleuren                                                                     

3D hoofd, lijf                                                                           

2D vleugels
1.908 €

S01-071 3D bij 140 145 x 110 cm
3D hoofd, lijf                                        

2D vleugels, poten
1.116 €

S01-072 3D olifant met fontein in de slurf 180
300 x 200 cm                    

hoogte: 42 cm

kleuren: light grey, pearl, black                                

3D hoofd                                                                                  

2D oren, slurf, tanden
1.860 €

S01-073
3D olifant met fontein in het 

hoofd
180

300 x 200 cm                    

hoogte: 42 cm

kleuren: light grey, pearl, black                                                 

3D hoofd                                                                                     

2D oren, slurf, tanden
1.860 €

S01-073 3D kikker met tunnel 610 hoogte: 70 cm
kleuren: may green, beige                  

3D hoofd, poten, lijf
4.440 €

S01-073B kleine 3D kikker 400 hoogte: 50 cm
kleuren: may green, beige                  

3D hoofd, poten, lijf
2.220 €

S01-074
grote 3D hinkelspel krokodil UV 

bestendige binder
320

600 x 300 cm                 

hoogte: 25-33 cm

kleuren: mix van singal green & may 

green, signal green, black         3D 

hoofd, staart                                           

2D poten

2.940 €

S01-075 berg met fontein 175
diameter: 100 cm    

hoogte: 42 cm
standaard kleuren 1.465 €

S01-075UV
berg met fontein                            

UV kleuren
175

diameter: 100 cm    

hoogte: 42 cm
UV kleuren 1.572 €

S01-076E
Halve wereldbol                            

oosten
95

diameter: 75 cm                     

hoogte: 37 cm

Kleuren: rainbow blue, pearl           + 

verschillende kleuren
612 €

S01-076W
Halve wereldbol                            

westen
95

diameter: 75 cm                     

hoogte: 37 cm

kleuren: rainbow blue, pearl           + 

verschillende kleuren
612 €
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S01-078 3D Kameel                                       220
250 x 150 cm                    

hoogte: 40 cm

kleuren: earth yellow, brown                 

ogen: pearl, black                                  

mond: zwart                                     

gemaakt uit 10 stuks

3.000 €

S01-079 3D Kameel met fontein 220
250 x 150 cm                    

hoogte: 40 cm

kleuren: earth yellow, brown                 

ogen: pearl, black                                  

mond: zwart                                     

gemaakt uit 10 stuks

3.480 €

S01-080 3D palmboom 120
420 x 363 cm                              

hoogte: 30 cm

kleuren: brown, signal green, black                                         

gemaakt uit 26 stuks
1.776 €

S01-081 3D palmboom met fontein 120
420 x 363 cm                              

hoogte: 30 cm

kleuren: brown, signal green, black                                         

gemaakt uit 26 stuks
2.136 €

S01-082 3D onderzeeër                           250
diameter: 220 cm                   

hoogte: 110 cm
verschillende kleuren 8.340 €

S01-084 3D zeester met fontein 65
110 x 110 cm             

hoogte: 20 cm
kleur: rose 1.176 €

S01-085
3D lieveheersbeest                               

tunnel
330

180 x 135 cm                         

hoogte: 80 cm
kleur: red, black, pearl 3.060 €

S01-086 3D dolfijn 200
280 x 120 cm                       

hoogte: 33 cm

kleur: blue gray                          ogen: 

pearl, black                               mond: 

zwart, rose
1.800 €

S01-087 3D dolfijn met fontein 210
280 x 120 cm                       

hoogte: 33 cm

kleur: blue gray                          ogen: 

pearl, black                               mond: 

zwart, rose
2.184 €
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Code Beschrijving Afbeelding Gewicht Kg Afmeting Verpakking prijzen 2019

I01-005
Rubberen rand voor KidsTramp 

loop trampolines
3 340 cm

veilige rubberen rand voor 

trampolines. Geschikt voor EPDM 

gietvloer (trampolines geïntegreerd 

in EPDM vloer)

186 €

I01-006
Rubberen rand voor KidsTramp 

loop XL trampolines
4,1 490 cm

veilige rubberen rand voor 

trampolines. Geschikt voor EPDM 

gietvloer (trampolines geïntegreerd 

in EPDM vloer)

228 €

I01-007
Waterstraal voor installatie in de 

EPDM
5 lengte: 50 cm

speciale waterstraal voor installatie 

fontein in de EPDM 3D rubber 

vormen
708 €

Prijzen zonder transport en BTW Versie: 2020

kleuren met alifatische UV binder (EPDM kleurenkaart): light grey

sky blue

rainbow blue

purple

blue grey

pearl

may green

teal

orange
turquoise

Aquiles NV - Bexco Play

Weverijstraat 28/36 8560 Wevelgem

tel.: 056 41 40 11

e-mail: info@aquiles.be

BexcoSoft - Binders + Andere
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