HUTTEN BOUWEN MET PALÈNPA
Met de bouwpakketten van Palènpa maken kinderen prachtige hutten waar ze heerlijk in kunnen
spelen. Je bouwt zonder te zagen en te timmeren en met je handen als enige gereedschap:
palen en panelen worden aan elkaar verbonden met bouten en vleugelmoeren. De hutten zijn
groot en sterk. Je kunt er in klimmen, doorheen kruipen en overheen lopen. Je haalt ze ook
makkelijk weer uit elkaar zodat ze jarenlang opnieuw kunnen worden gebruikt.
PALEN EN PANELEN

HERBRUIKBAAR

Met korte palen bouw je hutten (1,20 m) en met

Net zo makkelijk als je de hutten van Palènpa

lange palen torens (2,40 m). Er zijn verschillende

in elkaar zet, haal je ze ook weer uit elkaar.

muren, de helft met een deur of raam.
Je bepaalt zelf waar je wat gebruikt.
Met bouten en vleugelmoeren zet je
het in elkaar. Het dak klemt zich

Daardoor kun je het materiaal telkens
opnieuw gebruiken. Het hout is
geïmpregneerd en gaat lang mee.
Zo wordt hutten bouwen een

tussen de palen en heeft een

activiteit die je vaker op het

gat waardoor je naar boven

programma kunt zetten.

en beneden kunt. Tussen hutten en torens

EEN GARANTIE
VOOR PLEZIER

leg je bruggen. Ook zijn
er ladders.

Hutten bouwen is iets dat
ieder kind (én het kind in iedere
volwassene) leuk vindt en voor

VEILIG BOUWEN EN SPELEN
De hutten zijn ontworpen voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. Zij
bouwen onder begeleiding van een volwassene
of activiteitenbegeleider. Ze kunnen snel en veilig
aan de slag dankzij de online instructie video’s en de
uitgebreide handleiding.

LEIDERS

OR BEGE

DING VO

HANDLEI

veel plezier zorgt. Palènpa maakt dat
op een makkelijke en uitdagende manier
mogelijk. Met de fantasie van kinderen,
het verzinnen van thema’s of het combineren
met andere speelmaterialen ontstaan bovendien
telkens nieuwe avonturen.

BASISPAKKET PALÈNPA
Met een basispakket Palènpa bouw je 3 hutten en 1 toren. Er zijn 3 bruggen, 4 ladders en 3 gevulde
gereedschapskistjes. Een groep van 10 kinderen bouwt dit onder begeleiding in ongeveer anderhalf
uur op. Afbouwen duurt ongeveer een half uur.

KOOP: € 2.275,-

HUUR: € 1.075,-

Al vanaf een tweede pakket bieden we een

We brengen dit vóór de meivakantie en halen het

aantrekkelijke korting. Prijs is exclusief BTW en

op ná de herfstvakantie. Prijs is exclusief BTW,

transport.

inclusief transport.

Je kunt Palènpa ook in andere hoeveelheden bestellen:
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1 hut
1 ladder
1 gereedschapskistje

KOOP: € 500,-

2 hutten
2 ladders
1 brug
2 gereedschapskistjes

KOOP: € 1.000,-

1 hut
1 toren
3 ladders
1 brug
2 gereedschapskistjes

KOOP: € 1.325,-

MEER WETEN OF EEN OFFERTE?
Mail naar bas@palenpa.nl of bel 06-51851058.
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