
SPEELGOED VOOR KLEINE EN GROTE KINDEREN 2019/20



Welkom  
bij HABA

Herinner je je lievelingsspeelgoed uit je kindertijd nog?  

Die knuffel die je overal mee naartoe nam: de eerste dag in de kleuter-
school, de rit naar de vakantiebestemming, … Hoe hij tientallen keren  
in de wasmachine belandde. 

Een pop die minstens zo vaak is rondgereden in de poppenwagen als 
jijzelf in de wandelwagen. 

Een bordspel waarbij je je tegenstanders trachtte te verslaan. Of een 
boek dat nog maar eens door je ouders moest worden voorgelezen,  
ook al kende je het verhaal uit je hoofd … 

Al deze speeltjes zijn niet enkel voorwerpen maar dierbare herinnerin-
gen uit één van de belangrijkste fasen van het leven.
Vaak doorgegeven van ouders op kinderen, van grootouders op klein-
kinderen.

Bij HABA ontwikkelen we reeds 80 jaar zo’n speelgoed. Speelgoed 
gemaakt uit hoogwaardige materialen, met een zorgvuldige afwerking, 
kindvriendelijk design en hoge speelwaarde.

Maar bovenal steekt in dit speelgoed de ervaring, energie en passie van 
onze medewerkers. Omdat ze zich nog steeds heel goed herinneren met 
welk speelgoed ze het liefst hebben gespeeld in hun kindertijd.
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 Speelset Op reis
304740 

 Baby Nora
304748  Marc

304744 

 Tina
304745 

Op vakantie!

 Papa Karsten
304742 

 Mama Ines
304741 

 Leeuw
304752 

 Zebra
304753 

 Olifant
304755 

 Giraf
304754 

Nog even stressen om alles 
ingepakt te krijgen en dan 
kunnen we op reis vertrekken! 
Inclusief 2 ligstoelen en  
1 Little Friends jongen.

 Speelset Kamperen
304749 

 Colin
304743 

 Olifantenjong
304756 
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 Decoratieve kleefaccessoires 
voor poppenhuis
301962 

Kinderkamer
301989

Woonkamer
303840 

Keuken
303838 

Eetkamer
303839 

Badkamer
303011

Keuken
301991

Wasdag
303015 

Poetsgerief
303016

Speelset Boomhut
303886

 Speelset Speeltuin
303939

 Speelset Zandbak
303014

Accessoires voor het poppenhuis

Huizen, meubels en accessoiresLekker buiten spelen!

Kinderkamer voor twee
303836 

 Poppenhuis  
Villa  
Lenteochtend
301781 

Douche
303837 
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Mag ik je  
mijn familie 
voorstellen?

 Oma Elli
302009 

 Opa Kurt
302008 

 Mama Katrin
302007 

 Baby‘s Marie en Max
302010 

 Papa Michael
302006 

 Mario
303887 

 Steven
301969 

 Matze
300516 

 Milla
300518 

 Lilli
300512 

 Felicitas
300514 

 Naomi
302801 

 Erik
302802 

 Lara
303889 

 Liam
303890 

 Bruidspaar
303165 

 Pups
304751 

 Hond Leika
304750 

 Hond Lucky
302091  Kat Kiki

302094 

 Mali
300513 

1110
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 Kalfje
302985 

 Koe
302979 

 Biggetje
302987 

 Varken
302981 

 Lam
302986 

 Schaap
302984 

 Ezel
302982 

 Haan
302988  Gans

302991 

 Eend
302992 

 Haas Hoppel
302989 

 Haas Mimi
303094 

Hier valt altijd wat te beleven

 Boerderij
303002 

 Kip
302990 

 Baby Casimir
302971 

 Boerin Johanna
302776 

 Boer Franz
302775 

 Nils
302777 

 Trekker met aanhangwagen
303131 

1312
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 Lisbeth
301970

 Vanessa
301971 

 Mika
301972

 Paard Tara
302980 

 Paard Pippa
302011 

 Paard Leopold
302012 

 Speelset Rijplezier
302092

 Speelset Paardenvoer
302095

Op de manege

 Dierenartsassistente Rebekka
303893 

 Dierenartsauto met  
aanhangwagen
(inhoud zoals afgebeeld)  
303926

Dierenarts 
op ronde
De kittens moeten gevaccineerd worden, de hond heeft zijn poot be-
zeerd en het paard heeft buikpijn. Gelukkig kunnen ze allemaal snel 
geholpen worden in de goed uitgeruste dierenkliniek. 

 Kat Sally
303860 

 Kittens
303891

 Dierenkliniek
(inhoud zoals afgebeeld)  
303895

 Dierenartsauto
303671

met vliegwielmotor

 Dierenarts Andreas
303894 

 Veulen Lissi
302983 

 Veulen Abby
303850 

 Speelset Paardenstal
302093

 Paardenbox
302167 

www.haba.de/ 
little-friends

i
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Speelpop Clea
304888 

Speelpop Elisa
304889 

Klerenset 
Zomerdroom
304583 

Klerenset  
Weidepracht
304584 

Klerenset 
Ruiterdroom
304582 

Klerenset 
Balletdroom
304581 

Klerenset 
Herfstwind
304585 

1716

Knuffelzachte vriendjes met blond, 
bruin of rood haar, in een jurkje,  
een rok of een broek ... er is genoeg  
te kiezen.

Ik ben er altijd 
voor jou

Pop niet inbegrepen bij de kledingsets.

www.haba.de/cleaundelisa

Poppen & accessoires
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Hoge poppenstoel Tulpendroom
304859 

Poppenbed Tulpendroom
304858 

Poppenbeddengoed Lentepracht
304863 

Hoge poppenstoel 
Bloemenweide
304107 

Poppenautostoeltje 
Bloemenweide
304108 

Poppenfietsstoeltje 
Bloemenweide
304109 

Poppenstoel Tulpendroom
304860 

Poppentafel Tulpendroom
304857 

Draagzak Jule
303729 

Poppenbuggy Jule
303815 

Babypop Jule
303724 

1918

Poppenouders en hun kleine vriendjes

Poppenkleerkast Tulpendroom
304861 

Op stap 
met Jule

43
 c

m
Inclusief 3 kleerhangers. Poppen en accessoires niet inbegrepen.
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Milla
2176 

Mali
2141 

Cari
304576 

Coco
303666 

Wiebke
303664 

Mona
302841 

Nick
302843 

Zoje
303665 

Annelie
302108 

Liese
302110 

Lilli-Lou
302842 

Deugniet Mette
3295 

Beschermpopje Julika
304578 

Beschermpopje Rike
304579 

Beschermpopje Liv
304580 

Poppenwagen  
Bloemen
0949

Loopwagen  
Glittering
304396 

met afneembare 
tas en zuigfles

Poppenwagen 
Kersenbloesem
5889

 verandert snel van 
een poppenwagen 
in een buggy

Knuffelzachte vrienden

 met ruime transportbak 
en tas voor het favoriete 
speelgoed  

Poppenwagen  
Harten
2660 

30
 c

m

20
 c

m Op  
wandel

2322
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2524

Kikkerkoning
300490 

Ophangpoppenkast
7281 

Draak Vinni
302525 

Raaf Theo
304203 

Koning
304204 

Piraat
304254 

Veelvraat Wolfje
303276 

Veelvraat
302926 

Opa
301480 

Oma
301481 

Jan Klaassen
2180 

Prinses
2179 

Prins
7287 

Heks
301188 

Tovenaar
301189 

www.haba.de/theaterstueck-
geburtstagsgeschenk

i

Poppenkast Jan Klaassen
303905 

Ezel
303373 

Olifant
303371 

Het doek gaat op, de voorstelling begint!
De hand-
poppen 
zijn er 
klaar voor. 

Aap
303372 

Klank-
hand-
poppen

Het publiek zit in 
spanning te wachten 
… Laat de show maar 
beginnen!!!
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2726

Speelgeld
304131 

Winkelweegschaal
302639 

11  6 eieren in een doos 
1368 

7  Knackworstjes 
1405 

10  Melk 
300117 

2  Speelgoedservies Geluksvogl 
3821 

4  Sandwich 
1452 

9  Petitfours, 9 stuks 
3808 

5  IJshoorntjes „Venezia“ 
3814 

8  Aardappels 
3860 

3  Brood 
7308 

6  Watermeloen 
301519 

1  Winkel Winkelplezier
302087 

Vissticks met frietjes
303491 

Spaghetti bolognese
303492 

Lievelingswafels
303493 

Hamburger met frietjes
1475 

Spiegelei
1528 

Gegrild kippetje
3822 

Winkeltjesset Brood en broodjes
300564 

Wiener schnitzel 
met frietjes
1474 

www.haba.de/ 
kaufladen-rollenspiel 

i

43

1

2

10

11

8
9

6

7

5

Verjaardagstaart
304105 

Groentemand
304230 

Groentewinkel of 
ijssalon

met bedrukte  
scannerkassa

Inclusief twee kistjes met 22 onderdelen

Wij hebben honger! Eerst even boodschappen doen.

Wiener schnitzel vs. Wiener schnitzel  
Zie jij de verschillen?
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Mmmm, 
lekker!!!

Regenboogkleuren

www.haba.de/fruehstuecki

Mooi op tafel
Tractor

Vicki & Pirli

Glitterbeker
304470 

Drinkfles
304471 

Broodtrommel
304472 

Beker
304469 

Bestek
304465 

Bord
304467 

Kom
304466 

Baby drinkbeker
304473 

Glitterbeker
302831 

Drinkfles
304486 

Broodtrommel
302821 

Beker
302815 

Bestek
302820 

Bord
302817 

Kom
302819 

Baby drinkbeker
302818 

Glitterbeker
300389 

Drinkfles
304485 

Broodtrommel
300391 

Beker
300388 

Bestek
300385 

Bord
300387 

Kom
300384 

Baby drinkbeker
300386 

2928
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Feeëntuin
301992 

Welterusten-draken
301993 

Regenboogmelkweg
302145 

Nachtlampjes met 6 motieven om te projecteren in de kinderkamer.

Slaap lekker!
303510 

Licht  
in het  
donker

Zaklamp  
Brandweer
302883 

Zaklamp  
Prinses Liloe
301635 

www.haba.de/traummonsteri
Dubbele functie: zaklamp en projectorlamp met 6 motieven. 
Inclusief boekje met verhaaltjes voor het slapengaan.

3130
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Egel
304821 

Fascinerend, kleurrijk en 
gewoonweg „om in te 
bijten“, dat zijn de  
HABA rammelaars.  
Elk jaar opnieuw ontwik-
kelen de HABA designers 
deze in verschillende 
materialen en met leuke 
speelfuncties. Kakelbont

304817 

Magica
3856 

Klepperding
303927 

Kringelringel
1121 

Warboel
300547 

Tirili
5124 

In het rond
303237 

Bloem
303363 

Noppi
300425 

Bloemblad
304691 

Auto
302826 

Kikker
300432 

Kleurenwiel
304692 

Ster 
304290 

Wat hoor ik daar?
Rammelaars & grijpdingen

3332



Egel
304821 

Fascinerend, kleurrijk en 
gewoonweg „om in te 
bijten“, dat zijn de  
HABA rammelaars.  
Elk jaar opnieuw ontwik-
kelen de HABA designers 
deze in verschillende 
materialen en met leuke 
speelfuncties. Kakelbont

304817 

Magica
3856 

Klepperding
303927 

Kringelringel
1121 

Warboel
300547 

Tirili
5124 

In het rond
303237 

Bloem
303363 

Noppi
300425 

Bloemblad
304691 

Auto
302826 

Kikker
300432 

Kleurenwiel
304692 

Ster 
304290 

Wat hoor ik daar?
Rammelaars & grijpdingen

3332



Duikelaartje Kikker
5859 

Grijpfiguur Rups Mina
303201 

Kruiprol Rups Mina
303359 

Kleine ontdekkers

In het begin
... hebben baby‘s vooral voeding, slaap en geborgenheid nodig. 
Echter al snel beginnen zij te observeren, kunnen ze gezichts
uitdrukkingen imiteren en lachjes op het gezicht toveren. Het is 
belangrijk om de zintuigen van de kleintjes te stimuleren. 

Waterspeelmat 
Kleine kikker
301467 

Ontdekkersbal  
Kakelbont
301672 

Ontdekkersspeeltje  
Regenboogplezier
301670 

Rammelaar Vos Foxie
304766 

Babybal  
Geluksbrenger
304599 

Rammelaar Rups Mina
304768 

Kruiprol Boerderij
301197 

+6m

Kruiprol Droomstad
302867 

Rollen, (achterna) kruipen, zeer veel ontdek
ken en verwonderen. Dat kunnen baby’s met 
deze met lucht gevulde kruiprol.

Ontdekkersspeeltje Kakelbont
304689 

Hé, wat dobbert daar 
vrolijk rond in mijn 
buikje? Het water in 
de kikker zorgt er
voor dat er steeds veel 
te ontdekken is.

3534
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HABA staat voor kwaliteit
Bij HABA hanteren we een basisprincipe: speelgoed kan 
slechts zo goed zijn als het materiaal en de verwerking 
ervan. Om die reden letten we bij de keuze van de materi-
alen constant op de hoogste kwaliteit en dit zowel in onze 
fabrieken als bij onze toeleveranciers.

Origineel en doordacht
Ons speelgoed overtuigt al vele generaties lang door zijn 
bijzondere design en hoge speelwaarde. Dit hebben wij 
vooral aan onze designers en spellenredacteuren te danken. 
Meer dan 15 medewerkers zijn elke dag gepassioneerd 
bezig met de ontwikkeling van doordacht speelgoed en 
goede spellen. Hierbij laten zij zich inspireren door de natuur 
of door mensen, op reis of thuis, en werken zij alleen of in 
team … Op het einde ontstaan bijzondere producten die de 
nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en hun drang tot 
spelen stimuleren.

Productie Made in Bad Rodach
Hout is een van de meest natuurlijke en mooiste grond-
stoffen die er zijn. Niet voor niets wordt dit mooie materiaal 
al 80 jaar aangewend bij de productie van ons speelgoed. 
In de speelgoedfabriek van HABA gelegen in Bad Rodach 
(Beieren) wordt haast elke dag een vrachtwagenlading beu-
kenhout afgeleverd. Op jaarbasis is dit ongeveer 6 000 m³. 
Beukenhout is lichtbruin, erg hard en veelzijdig toepasbaar. 

De figuren in onze speelwerelden, de HABA-knikkerbanen 
en bouwstenen, veel rammelaars en speenkettingen en 
de figuren van onze gezelschapspellen worden allemaal 
gemaakt van beukenhout. Het hout is goed te verwerken 
en groeit in de bossen rondom onze hoofdvestiging. Elk 
stuk hout nemen we nauwkeurig onder de loep, zagen 
het in stukken en verdelen het dan over de verschillende 
afdelingen binnen de speelgoedproductie. Talloze houttech-
nici, draaiers, spuiters, gereedschapmakers en een hele 
rits andere medewerkers veranderen planken in speelgoed 
waarvan kinderogen beginnen te stralen.
Veel van onze houten producten dragen het PEFC-keurmerk 
– een onderscheiding die staat voor het gebruik van hout uit 
duurzame en verantwoordelijke bosbouw. Het multiplex dat 
wij importeren uit het buitenland, kopen wij ook alleen aan 
van correct beheerde fabrikanten.
 
Veiligheid hoog in het vaandel
Alle speelgoed van HABA, of het nu uit hout, kunststof, 
textiel of andere materialen vervaardigd is, moet voldoen 
aan de strenge interne kwaliteitszorg van HABA alsook aan 
het externe verificatieproces door TÜV Rheinland. HABA 
gaat zelfs verder en test het speelgoed zowel mechanisch 
als chemisch op normen die hoger liggen dan de wettelijke 
eisen.
Het speelgoed van HABA legt dus een lange weg af alvorens 
het bij onze kleine klanten in huis komt. 
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Duwwagen Klikkerbolide
304793 

Groot basispakket 
(60 blokken)
1070 

Basispakket 
(26 blokken)
1071 

Extra groot basispakket
(102 blokken) 
 1077 

Stapelblokken  
Snelle sportwagens
301524 

Stapelblokken  
Op de boerderij
5879 

Stapelblokken  
Brandweer
304238 

Sorteerbox Zoodieren
301701 

Sorteerbox Dieren
2389 

Motoriekbord Boerderijwereld
301696 

Motoriekbord Bloemen
303852 

Ontdekkingsstenen Spelen  
met geluiden
7628 

Ontdekkingsauto Anton
304739 

+12m

Trekfiguur Eend
1220 

Reeds sinds 1954 
in collectie en 
rijdt ook vandaag 
nog altijd graag 
achter haar kleine 
eigenaars aan.

De eerste stapjes in de grote wereld Stapelen, opsteken en ontdekken

 met pieper aan het stuur en leuk 
rateleffect bij het duwen  

3938
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Inlegpuzzel  
Bonte dieren
304589 

Inlegpuzzel  
Speelgoed
304608 

Inlegpuzzel  
Op de boerderij
303769 

Inlegpuzzel  
Brandweerauto
304594 

Inlegpuzzel  
In de paardenstal
304592 

Geluidenpuzzel  
Op de boerderij
303179 

Geluidenpuzzel  
In de jungle
303181 

Dieren op de boerderij
304611 

Eerste cijfers
304587 

Boerderijdieren
301647 

Kleurrijke beroepenmix
304641 

Inlegpuzzel Boomgaard
304430 

Kijk mama wat ik al kan!

Houten puzzels

4140
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Paard Kakelbont
304142 

Bouwstenen Kakelbont
302157 

Opsteekspel Bloementuin
301551 

Grote speelset Op het platteland
5890 

Grote speelset De zoo
7636 

Motoriekspel Boomgaard
303821 

Rijgspel Op de boerderij
5894 

Rijgspel Brandweer
304652 

Rijgspel Rups
304653 

Een kleurrijke ontdekkingstocht
De kleurrijke rollen brengen kleine kinderhan-
den in beweging. Er wordt gespeeld volgens de 
eenvoudige regels van het klassieke HABA-
spel Boomgaard: de kinderen proberen bij het 
 oogsten de brutale raaf te snel af te zijn.  

+18m

4342
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Muziekhamerbank 
Kikkerconcert
304271 

Klankenspeelset
304852 

Trommelvis
304851 

Klankkrokodil
302566 

Muziekset
301947 

Klokkenspel
7731 

Metallofoon
5990 

De muziekinstrumenten van HABA 
zorgen voor leuke akoestische effecten 
in een geluidssterkte die al voor de 
allerkleinsten geschikt is.  
Ze ondersteunen de muzikale 
 ontwikkeling van kinderen.

www.haba.de/kinder-musiki

Toeterfluit
7730 

Regenmaker 
Kleur & klank
302596 

Music Maestro!+2

4544
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Telprettrein
303417

Op de werf
303418

Stadslabyrint
301056

Getallenlabyrint
301473

Oeps! Die bolletjes rollen snel. Wauw, kijk eens naar mijn kunstwerk!+2

3D compositiespel 
Creative Stones
304854 

Stapelspel 
 Kleurenkristallen
304736 

Met voorbeeldkaarten in 
3 moeilijkheidsniveaus

4746



Telprettrein
303417

Op de werf
303418

Stadslabyrint
301056

Getallenlabyrint
301473

Oeps! Die bolletjes rollen snel. Wauw, kijk eens naar mijn kunstwerk!+2

3D compositiespel 
Creative Stones
304854 

Stapelspel 
 Kleurenkristallen
304736 

Met voorbeeldkaarten in 
3 moeilijkheidsniveaus

4746



1, 2, tel mee!
302589

Snelle sportwagens
301948

Peter en Paulines 
boerderij
301951

Aankleedpop Lilli
7392

Magneetspeldoos ABC-ontdekker
302590 

Kerststal
304685 

Kijk de magneten blijven plakken!
Magneetspeldozen

Gelimiteerde 
editie

Krijgen we een witte 
kerst?
Elk jaar opnieuw bekoort de kerststal klein en groot! 
Zo kunnen ook de kleinsten het kerstverhaal leren 
kennen en naspelen. 

+3

4948
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Uitbreidingsset Circle Drift
302935 

Uitbreidingsset Rattle Race
304882 

Uitbreidingsset Bowling fun
304824 

Daarmee kom je in het leven 
meestal verder. Zo ook met 
de HABA knikkerbaan: die 
gaat bergop, dan weer bergaf 
en soms loopt er ook al eens 
iets mis. Doch dat is voor de 
kleine knikkerbaaningenieurs 
van  vandaag geen probleem, 
maar een uitdaging. Hier wordt 
gepast en gemeten tot alles 
uiteindelijk klopt en de knikkers 
met volle snelheid eindeloos 
over de banen rollen.

Bedenken, 
overwegen,  
out of the box 
denken ...

Master Construction Kit
303968 

+4
Muziekbouwstenen
3399 

Basisdoos  
Funnel Jungle
302945 

Uitbreidingsset Klankbuizentunnel
5206 

5150
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Knikkerbaan Badplezier

Watertrechter
302823

Watereffecten
302825

Groot waterlabyrint
302824

Badboek Wasdag bij Varkentje & Koe
304707 

Magisch badboek Brandweer
304705 

Magisch effect: de afbeeldingen wor-
den in het water volledig zichtbaar.

www.haba.de/badebuchfeuerwehr www.haba.de/badebuchwaschtag

Badschuimklopper, blauw
302657 

Spetter, spat, 
laat ons lekker spelen in het bad!

Badboot Dierenmatrozen Ahoi!
303866 

Badboot Muis Ahoi!
303865 

Badboot Eend Ahoi!
303863 

5352
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Opinel-zakmes
303538 

Campinglamp
304152 

Vuurstarterset
303527

Kampeerlamp
303519 

Kompas
302676 

Met LED‘s in twee 
kleuren: knipperende 
seinlamp en continu 
brandende lamp

Hoofdlamp
302619 

Verrekijker 
met tas
4132 

Onderzoekerstasje
300319

Kindertelescoop
303537 

Bouwpakket kurken boot
304244 

5554

De natuur boven!
Voor kinderen zoals Max geldt: natuur 
= puur avontuur. Geen wonder, want de 
natuur is en blijft nu eenmaal de groot-
ste en meest afwisselende speelplaats 
van de wereld. Als Max zwerftochten 
maakt in de vrije natuur, komt de avon-
turier in hem boven en komt hij steevast 
thuis met broekzakken vol vond sten. 
Vervelend kan het zijn, als mama of 
papa niet al deze kleine  schatten vin-
den, voor de broek in de wasmachine 
belandt ...
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Softdart
304425 

Maxi-werpvliegtuig
303521 

Werpvliegtuig
303520 

5756

Kruisboog
302508 

Blaaspijp
303428 

www.haba.de/terra-kidsi

Maakt spectaculaire 
loopings!

Katapultvliegtuig
303572 

Speel darts als een professional!  
Met dit hoogwaardige dartsbord in 
originele grootte kunnen jonge  
dartsfans alleen spelen of een spannend 
toernooi organiseren.

Ready for take-off? Nadat je deze 
lichtgewicht vliegtuigen, uit polypro-
pyleenschuim (EPP), in elkaar hebt 
gezet, zijn ze klaar voor lange vluch-
ten en spectaculaire loopings.
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Insectenzuiger
302503 

Onderzoekersloep
301512 

Kinderloep
303529 

Bekerloep
5241 

Loepemmertje
302492 

Insectendoos
301513

Schepnet
301514

Terra Kids zitten vol sprankelende ideeën en vinden 
het heerlijk om die buiten te verwezenlijken. Ze ken-
nen geen slecht weer, wel een warme jas. De natuur 
ontdekken? Met deze artikelen gaat dat zeker lukken.

Bouwpakket Insectenhotel
304543 

Bouwpakket Nestkastje
304544 

Werkhandschoenen
304510 

5958
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Naar bed!
Krijgen jullie konijn, beer en  
kat tijdig in bed, want zij 
zoeken net als veel kinderen de 
nodige uitvluchten om niet te 
gaan  slapen.  
304763 

Twee ordenings-
spellen en een 
geheugenspel 
over slapengaan 

Mmm, wat  
is dat lekker!

Spelletjes om 
van te smullen

Berenhonger
301075

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Een leerrijk 
memospel

Bij de kinderarts
Het is druk in de praktijk 
van de kinderarts: Liam 
moet worden gevaccineerd, 
Greetje heeft een ongeluk 
gehad en Emma heeft de 
hoest. De spelers helpen de 
arts, om ervoor te zorgen 
dat de patiëntjes zich snel 
weer beter voelen.
304650

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Alles komt goed ...

Boodschappen doen
Ieder heeft een boodschappen-
lijstje en het nodige geld op zak. 
Waar zijn broodjes ver krijgbaar 
en welk marktkraam verkoopt 
kaas? Wat kun je  allemaal kopen 
met het grote bankbiljet? 
302783

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een kleurrijke  
drukke markt

Met speelgeld 
betalen

Visjes vangen
Ontdek de vrolijke zeebe-
woners die opgewekt door 
elkaar zwemmen. Wie mag 
zich als beste hengelaar uit-
roepen? Met solovariant en 
inlegpuzzel.
5632

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een eerste hengelspel

6160

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Een coöperatief 
ordeningsspel  
met memo- en  
wedstrijdvariant

Wij ruimen op
Opruimen? Jong 
geleerd, is oud gedaan!
303471

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Mijn eerste spellen Mijn eerste spellen
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hoest. De spelers helpen de 
arts, om ervoor te zorgen 
dat de patiëntjes zich snel 
weer beter voelen.
304650

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Alles komt goed ...

Boodschappen doen
Ieder heeft een boodschappen-
lijstje en het nodige geld op zak. 
Waar zijn broodjes ver krijgbaar 
en welk marktkraam verkoopt 
kaas? Wat kun je  allemaal kopen 
met het grote bankbiljet? 
302783

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een kleurrijke  
drukke markt

Met speelgeld 
betalen

Visjes vangen
Ontdek de vrolijke zeebe-
woners die opgewekt door 
elkaar zwemmen. Wie mag 
zich als beste hengelaar uit-
roepen? Met solovariant en 
inlegpuzzel.
5632

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een eerste hengelspel

6160

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Een coöperatief 
ordeningsspel  
met memo- en  
wedstrijdvariant

Wij ruimen op
Opruimen? Jong 
geleerd, is oud gedaan!
303471

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Mijn eerste spellen Mijn eerste spellen



spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een coöperatief 
kleurenspel

Eerste boomgaard
De bomen hangen vol rijpe vruchten en die moeten zo snel mogelijk 
geplukt worden, want ook de raaf die op de loer zit, lust wel een lekker 
stukje fruit. Alle spelers  moeten goed samenwerken om het fruit zo snel 
mogelijk te oogsten vóór de raaf de boomgaard bereikt. Onze spelklassie
ker „Boom gaard“ in een aangepaste  versie voor de allerkleinsten, nodigt 
ook uit tot vrij spelen en stimuleert de motorische vaardigheden in dit 
spannende samenwerkingsspel.
5524

spelers1   -  8 
jaar3   -  6 

Boomgaard
Werk goed samen en oogst al het sappige fruit dat in de 
boomgaard aan de bomen hangt, vóór de raaf die op de loer 
zit, met al dat lekkers aan de haal gaat. Al meer dan 30 jaar 
dé klassieker in de collectie! 
5170

spelers1   -  4 
jaar3   -  8 

Met attractieve 3D kersenboom 
en twee spelvarianten

Een spannend  
samenwerkingsspel

Boomgaardje
De kinderen willen sappige kersen plukken, maar ook de brutale 
raaf sluipt erop af. Wie kan de vruchten het snelst oogsten? 
5460

Reeds 33 jaar onze klassieker!

Een spelletjesverzameling 
voor uren speelplezier!

Mijn eerste spelletjesdoos
10 spelideeën zorgen voor een geslaagde 
kennismaking met de wereld der spelle
tjes. Of het nu klassieke, coöperatieve of 
spannende bord, geheugen of kaartspel
letjes zijn, de tijd vliegt voorbij!
4687

spelers2   -  6 
jaar3   -  12 

Een paardesterk racespel met 
3 varianten

spelers2   -  4 
jaar3   -  12 

Een gevari
eerd kleuren
spel met een 
houten trein

Tsjoeke, tsjoeke, kleine trein
Tsjoeke, tsjoeke, daar komt de trein! Wie de meeste passagiers 
met het juiste ticket op bestemming kan brengen, wint het spel.
303738

spelers2   -  4 
jaar3   -  8 

Hop in galop!
Dat was nog eens een geweldige dag 
op de wei voor de paarden! Maar nu 
moeten ze snel terug naar de paar
denboerderij. Wie onderweg steeds 
de juiste dobbelstenen kiest, kan zijn 
paard met een beetje geluk als eerste 
naar de box brengen.
5434 

6362



spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een coöperatief 
kleurenspel

Eerste boomgaard
De bomen hangen vol rijpe vruchten en die moeten zo snel mogelijk 
geplukt worden, want ook de raaf die op de loer zit, lust wel een lekker 
stukje fruit. Alle spelers  moeten goed samenwerken om het fruit zo snel 
mogelijk te oogsten vóór de raaf de boomgaard bereikt. Onze spelklassie
ker „Boom gaard“ in een aangepaste  versie voor de allerkleinsten, nodigt 
ook uit tot vrij spelen en stimuleert de motorische vaardigheden in dit 
spannende samenwerkingsspel.
5524

spelers1   -  8 
jaar3   -  6 

Boomgaard
Werk goed samen en oogst al het sappige fruit dat in de 
boomgaard aan de bomen hangt, vóór de raaf die op de loer 
zit, met al dat lekkers aan de haal gaat. Al meer dan 30 jaar 
dé klassieker in de collectie! 
5170

spelers1   -  4 
jaar3   -  8 

Met attractieve 3D kersenboom 
en twee spelvarianten

Een spannend  
samenwerkingsspel

Boomgaardje
De kinderen willen sappige kersen plukken, maar ook de brutale 
raaf sluipt erop af. Wie kan de vruchten het snelst oogsten? 
5460

Reeds 33 jaar onze klassieker!

Een spelletjesverzameling 
voor uren speelplezier!

Mijn eerste spelletjesdoos
10 spelideeën zorgen voor een geslaagde 
kennismaking met de wereld der spelle
tjes. Of het nu klassieke, coöperatieve of 
spannende bord, geheugen of kaartspel
letjes zijn, de tijd vliegt voorbij!
4687

spelers2   -  6 
jaar3   -  12 

Een paardesterk racespel met 
3 varianten

spelers2   -  4 
jaar3   -  12 

Een gevari
eerd kleuren
spel met een 
houten trein

Tsjoeke, tsjoeke, kleine trein
Tsjoeke, tsjoeke, daar komt de trein! Wie de meeste passagiers 
met het juiste ticket op bestemming kan brengen, wint het spel.
303738

spelers2   -  4 
jaar3   -  8 

Hop in galop!
Dat was nog eens een geweldige dag 
op de wei voor de paarden! Maar nu 
moeten ze snel terug naar de paar
denboerderij. Wie onderweg steeds 
de juiste dobbelstenen kiest, kan zijn 
paard met een beetje geluk als eerste 
naar de box brengen.
5434 

6362



Eenhoorn Flonkerglans –  
Vrienden-kwartet
301795 

Ganzenpas
4734 

Draak Dondertand –  
Kwartet
303299 

Wilde dieren
303327 

Slot Siddersteen –  
Het kaartspel
4736 

Prinsessen Mix-Max
303659 

Onze seizoenen
304524 

Little Fox Dierendokter
302799 

Boerderij vol bengels
302806 

Prima ballerina
301063 

Getallenrij
304519 

De dino‘s op het 
spoor
301067 

Letterdomino
304563 

ABC-toverduel
5494 

Wie zoekt, die vindt!
304250 

Eenhoorn Flonkerglans – 
Flonkerbingo
303649 

Prinses Toverfee
 4745 

Gris en grijp!
304264 

Drakenjacht
304162 

Polly Poedel
304574 

Sterk als een draak
5468 

Maxi speelplezier 
in mini formaat!

1, 2, speel je mee? 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  8 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar3   -  6 

spelers2   -  6 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  10 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  10 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

6564



Eenhoorn Flonkerglans –  
Vrienden-kwartet
301795 

Ganzenpas
4734 

Draak Dondertand –  
Kwartet
303299 

Wilde dieren
303327 

Slot Siddersteen –  
Het kaartspel
4736 

Prinsessen Mix-Max
303659 

Onze seizoenen
304524 

Little Fox Dierendokter
302799 

Boerderij vol bengels
302806 

Prima ballerina
301063 

Getallenrij
304519 

De dino‘s op het 
spoor
301067 

Letterdomino
304563 

ABC-toverduel
5494 

Wie zoekt, die vindt!
304250 

Eenhoorn Flonkerglans – 
Flonkerbingo
303649 

Prinses Toverfee
 4745 

Gris en grijp!
304264 

Drakenjacht
304162 

Polly Poedel
304574 

Sterk als een draak
5468 

Maxi speelplezier 
in mini formaat!

1, 2, speel je mee? 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar4   -  8 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  6 
jaar3   -  6 

spelers2   -  6 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  10 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  10 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

6564



Eenhoorn Flonkerglans – Stapelwolken
Vijf kleine eenhoorns wonen in een prachtig wolkenkasteel. 
Er gebeurt altijd wel iets en het kasteel barst al lang uit zijn 
voegen. Verzamel alle wolkenkristallen en creëer met een 
beetje magie een nieuwe thuis voor de eenhoorns.
304541 

Een coöperatief stapelspel

Eenhoorn Flonkerglans – Party voor Rosalie
De eenhoorns bereiden een welkomstfeest voor.
Werk samen, vind alle vrienden en verzamel de
wolkenkristallen. Haast jullie want alles moet
klaar zijn voor eenhoornkind Rosalie op de
partywolk arriveert. 
302769 

Een coöperatief bord-  
en verzamelspel

Eenhoorn Flonkerglans – De Wolkenschat
Wie helpt de eenhoorns zo snel mogelijk bij 
de zon te komen en op weg ernaartoe zo veel 
mogelijk wolkenkristallen in veiligheid te 
brengen?
300194 

Een betoverend dobbel- en wedloopspel

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

spelers1   -  4 
jaar4   -  99 

6766



Eenhoorn Flonkerglans – Stapelwolken
Vijf kleine eenhoorns wonen in een prachtig wolkenkasteel. 
Er gebeurt altijd wel iets en het kasteel barst al lang uit zijn 
voegen. Verzamel alle wolkenkristallen en creëer met een 
beetje magie een nieuwe thuis voor de eenhoorns.
304541 

Een coöperatief stapelspel

Eenhoorn Flonkerglans – Party voor Rosalie
De eenhoorns bereiden een welkomstfeest voor.
Werk samen, vind alle vrienden en verzamel de
wolkenkristallen. Haast jullie want alles moet
klaar zijn voor eenhoornkind Rosalie op de
partywolk arriveert. 
302769 

Een coöperatief bord-  
en verzamelspel

Eenhoorn Flonkerglans – De Wolkenschat
Wie helpt de eenhoorns zo snel mogelijk bij 
de zon te komen en op weg ernaartoe zo veel 
mogelijk wolkenkristallen in veiligheid te 
brengen?
300194 

Een betoverend dobbel- en wedloopspel

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

spelers1   -  4 
jaar4   -  99 

6766



Dier op dier
Wie kan de pinguïn op de krokodil zet-
ten, het schaap op de pinguïn en de 
slang op het schaap ... 
5478 

Slakkenrace
Zes gekleurde slakken staan aan de 
startstreep in de moestuin. Op de plaat-
sen, klaar, start! Maar wat gebeurt er? 
Sebastian Slak kruipt gewoon over zijn 
concurrenten. Gloria Glibber maakt 
van de situatie gebruik, slipt hen voor-
bij en ... ligt op kop! Bereiken jouw 
slakken het erepodium? 
304122 

Een magnetisch  
slakkendobbelspel

Met rasse schreden
Zoveel wanorde ten huize Hempel! Hugo Hempel probeert 
zich een weg door de chaos te banen. De spelers willen hem 
helpen om de gezochte voorwerpen te bereiken. Daarvoor 
moeten ze het overzicht behouden, over een goed geheugen 
beschikken en mogen ze niet op elkaars rommel gaan staan. 
304684 

Een verdraaid 
geheugenspel

Een wankel stapelspel

Klassieker

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

6968



Dier op dier
Wie kan de pinguïn op de krokodil zet-
ten, het schaap op de pinguïn en de 
slang op het schaap ... 
5478 

Slakkenrace
Zes gekleurde slakken staan aan de 
startstreep in de moestuin. Op de plaat-
sen, klaar, start! Maar wat gebeurt er? 
Sebastian Slak kruipt gewoon over zijn 
concurrenten. Gloria Glibber maakt 
van de situatie gebruik, slipt hen voor-
bij en ... ligt op kop! Bereiken jouw 
slakken het erepodium? 
304122 

Een magnetisch  
slakkendobbelspel

Met rasse schreden
Zoveel wanorde ten huize Hempel! Hugo Hempel probeert 
zich een weg door de chaos te banen. De spelers willen hem 
helpen om de gezochte voorwerpen te bereiken. Daarvoor 
moeten ze het overzicht behouden, over een goed geheugen 
beschikken en mogen ze niet op elkaars rommel gaan staan. 
304684 

Een verdraaid 
geheugenspel

Een wankel stapelspel

Klassieker

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

6968



Fantasievolle 3D opbouw Edelsteentjes verzamelen

Verrassend effect: de 
draak trekt aan het touw 
en de toren stort in ...

De draak  
functioneert 
zonder  
batterij. 

Een fonkelend 
verzamelspel

Een turbulente autorace, waarbij 
het eerste tactische overleggen 
bevorderd wordt

Het vervloekte piratengoud
Moedige avonturiers, wees op jullie hoede 
voor het vervloekte zwarte piratengoud!
304296 

Een spannend 
verzamelspel

Monza
Maak slimme dobbel
combinaties en bereik  
als eerste de finish. 
4416

Rhino Hero –  
Super Battle
Wankele en extreme 
spanning voor coole 
actiehelden.
302810

Een turbulent 
3D-stapelspel

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Drakentoren
Werk samen en red de 
 prinses uit de klauwen  
van de draak! 
302649 

Een coöperatief 
geheugen- en 
behendigheidsspel

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Fonkelschat
Kleine draakjes willen 
zo veel mogelijk edel
steentjes verzamelen.
303403 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  6 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

7170



Fantasievolle 3D opbouw Edelsteentjes verzamelen

Verrassend effect: de 
draak trekt aan het touw 
en de toren stort in ...

De draak  
functioneert 
zonder  
batterij. 

Een fonkelend 
verzamelspel

Een turbulente autorace, waarbij 
het eerste tactische overleggen 
bevorderd wordt

Het vervloekte piratengoud
Moedige avonturiers, wees op jullie hoede 
voor het vervloekte zwarte piratengoud!
304296 

Een spannend 
verzamelspel

Monza
Maak slimme dobbel
combinaties en bereik  
als eerste de finish. 
4416

Rhino Hero –  
Super Battle
Wankele en extreme 
spanning voor coole 
actiehelden.
302810

Een turbulent 
3D-stapelspel

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Drakentoren
Werk samen en red de 
 prinses uit de klauwen  
van de draak! 
302649 

Een coöperatief 
geheugen- en 
behendigheidsspel

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Fonkelschat
Kleine draakjes willen 
zo veel mogelijk edel
steentjes verzamelen.
303403 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  6 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

7170



Activeer het lichtwoudlabyrint 
en baan je een weg doorheen 
het magische woud!

Een geheugen- en 
 verzamelspel dat samen-
werking bevordert

Vallei der Vikingen
In de Vallei der Vikingen
vindt het jaarlijkse vatenkegel
spel plaats. De spelers hebben 
moed, behendigheid en koelbloe
digheid nodig, om met de kogel 
de juiste vaten omver te kegelen 
en de Vikingen tactisch op de 
steiger op te stellen. Wie echter 
te veel op het spel zet en als eer
ste in het water plonst, vertrekt 
met lege handen. Wie de meeste 
goudstukken kan buitmaken, 
wint het spel.
304699 

Spannend tot  
het einde!

Een tactisch  
behendigheidsspel

Luxantis
Schaduwwezens gaan op pad om het 
kasteel te veroveren. Ze kunnen enkel 
gestopt worden met behulp van de 
betoverde voorwerpen uit het magi
sche lichtwoudlabyrint. Laat de licht
jes branden en onthoud de posities 
ervan goed. Overleg met elkaar en 
probeer de gevaarlijke dwaallichtjes te 
vermijden. Door het interactieve led
spelbord en de onberekenbare dob
belsteen kan elke ronde een onver
wachte wending nemen.
304358 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

7372



Activeer het lichtwoudlabyrint 
en baan je een weg doorheen 
het magische woud!

Een geheugen- en 
 verzamelspel dat samen-
werking bevordert

Vallei der Vikingen
In de Vallei der Vikingen
vindt het jaarlijkse vatenkegel
spel plaats. De spelers hebben 
moed, behendigheid en koelbloe
digheid nodig, om met de kogel 
de juiste vaten omver te kegelen 
en de Vikingen tactisch op de 
steiger op te stellen. Wie echter 
te veel op het spel zet en als eer
ste in het water plonst, vertrekt 
met lege handen. Wie de meeste 
goudstukken kan buitmaken, 
wint het spel.
304699 

Spannend tot  
het einde!

Een tactisch  
behendigheidsspel

Luxantis
Schaduwwezens gaan op pad om het 
kasteel te veroveren. Ze kunnen enkel 
gestopt worden met behulp van de 
betoverde voorwerpen uit het magi
sche lichtwoudlabyrint. Laat de licht
jes branden en onthoud de posities 
ervan goed. Overleg met elkaar en 
probeer de gevaarlijke dwaallichtjes te 
vermijden. Door het interactieve led
spelbord en de onberekenbare dob
belsteen kan elke ronde een onver
wachte wending nemen.
304358 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

7372



Een spannende  
bergtocht Een pittig  

dobbelspel

Een boeiend legspel

Een sabeltandtijger-
sterk tactisch spel

Dobbelkoning
Verzamel al dobbelend de beste 
onderdanen voor je koninkrijk, 
maar let op voor dorpsgekken en 
draken!
303487

Karuba
Wie brengt zijn expeditieteam 
zo slim mogelijk over de jungle-
wegen en komt tijdig aan om 
de waardevolste tempelschatten 
te veroveren?
300934

Dobbelkoning

Familiespellen Familiespellen

Mountains
Het klimseizoen is begonnen! 
Alleen met de gepaste uitrusting 
kun je de bergtoppen bereiken. 
Wie ver-zamelt  de meeste stem-
pels in zijn bergboekje?
304369

Honga
Opwinding in het stenen tijd-
perk: de clan van Honga, de 
sabeltandtijger, zoekt een nieuw 
opperhoofd! Een tactisch spel 
waarin je op het juiste moment 
de juiste beslissing moet 
nemen... maar verlies Honga 
nooit uit het oog!
304323

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

spelers2   -  4 
jaar8   -  99 spelers2   -  5 

jaar8   -  99 

7574



Een spannende  
bergtocht Een pittig  

dobbelspel

Een boeiend legspel

Een sabeltandtijger-
sterk tactisch spel

Dobbelkoning
Verzamel al dobbelend de beste 
onderdanen voor je koninkrijk, 
maar let op voor dorpsgekken en 
draken!
303487

Karuba
Wie brengt zijn expeditieteam 
zo slim mogelijk over de jungle-
wegen en komt tijdig aan om 
de waardevolste tempelschatten 
te veroveren?
300934

Dobbelkoning

Familiespellen Familiespellen

Mountains
Het klimseizoen is begonnen! 
Alleen met de gepaste uitrusting 
kun je de bergtoppen bereiken. 
Wie ver-zamelt  de meeste stem-
pels in zijn bergboekje?
304369

Honga
Opwinding in het stenen tijd-
perk: de clan van Honga, de 
sabeltandtijger, zoekt een nieuw 
opperhoofd! Een tactisch spel 
waarin je op het juiste moment 
de juiste beslissing moet 
nemen... maar verlies Honga 
nooit uit het oog!
304323

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

spelers2   -  4 
jaar8   -  99 spelers2   -  5 

jaar8   -  99 

7574



www.haba.de/kullerbuei

Een heuse energie-
boost voor nog meer  
Kullerbü plezier

7776



www.haba.de/kullerbuei

Een heuse energie-
boost voor nog meer  
Kullerbü plezier

7776



 Speelbaan Parkeergarage
303828 

www.haba.de/parkhaus

2-8

 Speelbaan Op de werf
303081 

 Klopbank Schip ahoi
304816 

 Speelbaan Politie-achtervolging
303739 

 Themaset Hup in de auto
303088 

 Vrachtwagen met aanhangwagen, op batterijen
304820 

 Witte sportwagen
304712 

 Rode sportwagen
304711 

 Takelwagen
304792 

2-8

Deze supertruck kan voor- of achterwaarts rijden terwijl de knikker mee-
draait in de aanhangwagen. (Schakelt zichzelf uit om de batterij te sparen.)

Speelbanen en accessoires

met vliegwielmotor

met vliegwielmotor

 Speelbaan 
Crashtest
304802 

 Hugo‘s helikopter
303896 

 Crashauto
304779 

7978
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www.haba.de/klicksystem

In de grote, flexibel uit te breiden, Kullerbü speelwereld voor kinderen 
van 2 tot 8 jaar, wordt gezegd: Vervelen? Dat kan niet! Met deze ba-
nen wordt de fantasie en de creativiteit gegaran deerd geprikkeld door 
de vele mogelijkheden om de diverse banen met elkaar te combineren. 
De leuke cabrio’s met of zonder vliegwielmotor, zoeven vrolijk over de 
rijbanen en de knikkers tollen eindeloos van hoog naar laag. 

Rond  &  rond  &  
heen & weer

8180
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 Geluidspeelbaan 
Brandalarm
304830 

 Themaset Klophuis 
Brandweer
304850 

 Frido‘s 
 brandweerauto
303845 

 Brandweerauto 
op batterijen
304819 

Getallen- en kleurenrally
304803 

Drakenland
303898 

Sim-Sala-Ting
302056 

Reuzenrallybaan
300441 

Windmolenbaan
300438 

Klingeling
302060 

Rollen maar!Tuut-tuut, de brandweer komt eraan!2-8

 Brandweerwagen
302974 

met vliegwielmotor

 Ladderwagen
303844 

 Speelbaan 
 Brandweerkazerne
304847 

‹‹‹‹

+
+

8382



 Geluidspeelbaan 
Brandalarm
304830 

 Themaset Klophuis 
Brandweer
304850 

 Frido‘s 
 brandweerauto
303845 

 Brandweerauto 
op batterijen
304819 

Getallen- en kleurenrally
304803 

Drakenland
303898 

Sim-Sala-Ting
302056 

Reuzenrallybaan
300441 

Windmolenbaan
300438 

Klingeling
302060 

Rollen maar!Tuut-tuut, de brandweer komt eraan!2-8

 Brandweerwagen
302974 

met vliegwielmotor

 Ladderwagen
303844 

 Speelbaan 
 Brandweerkazerne
304847 

‹‹‹‹

+
+

8382



 Knikkerbaan „Op de doos, klaar, start!“
305025 

Het rammelt in de doos ... en wat komt 
er tevoorschijn? Een heleboel kleurrijke 
Kullerbü-onderdelen, waarmee kleine 
bouw meesters tal van spannende knikker-
banen kunnen ontwerpen. Gelimiteerde 
editie met speciaal element: de favoriete 
Kullerbü-opbergdoos wordt een deel van 
de opstelling!

Gelimiteerde 
editie

Voor specifieke vragen:  
beLONG – Haba Benelux  
Dalenbergstraat 91 
3583 Paal - Beringen
België
info@belong.be

Habermaass GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach
Germany

Voor meer informatie:
www.haba.be  
www.haba-speelgoed.nl

Art.-Nr.: 305419 
Vergissingen en  
wijzigingen voorbehouden!
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