
Inspiratie voor de brief naar Sint • of stille hints naar de kerstman toe 

Tovz is een online webshop waar je 
terecht kan voor de allerleukste cadeaus. 

Stuk voor stuk zijn het artikelen die 
kwalitatief, leerrijk én duurzaam zijn. 
Speelgoed dat tegen een stootje kan.

Wens je het dit jaar extra persoonlijk 
te maken? Dan ben je bij Tovz aan het 
juist adres. Zo goed als bijna alles wat 
Tovz aanbiedt kan voorzien worden van 
een naam of persoonlijke boodschap.  

Gratis aan huis geleverd door ons of
 door de Sint! 

Ben je woonachtig in een straal van 30 
km rond Brugge en is het bedrag van 
je bestelling hoger dan 75 euro? Dan 
komen we het gratis aan huis leveren. 
Staat je cadeau op de brief naar de Sint... 
dan probeert de Sint zelf te komen.

Tovzs gerief dus.  

Kwalitatief speelgoed dat tegen een stootje kan en kledij 
dat ravotten kan verdragen, winter en zomer.

Betreed de wijde wereld van de fantasie met rollenspellen of 
moduleerbaar speelgoed.

Ben jij aangesloten bij de Gezindsbond? Dan geniet je 
steeds van 10% op de Gezindsbondskaart. 

 

Vanaf €75 zal de Sint of één van zijn pieten de cadeautjes niet op 
de post doen maar wil hij ze hoogstpersoonlijk aan de deur komen 
brengen. 

Is de Sint reeds gepasseerd? 
Geen probleem, dan komt de kerstman of één van zijn elfjes.
  

  
Vrijdag 27 november is het Black Friday, de dag waar 
je online batjes kan doen! En dat is bij Tovz niet anders. 

Gebruik de promocode: Black27 en geniet van 
%  op je online aankopen. 

Enkel geldig op 27/11/2020.   

SNURK

tovz.be

*Leveringen gebeuren op vooraf afgesproken momenten. 

Doorheen de folder zie je geen prijzen, dit is omdat ons gamma zo persoonlijk kan en uitgebreid is , dat we onmogelijk alles in een folder 
kunnen zetten. Daarom kan je bij de artikelen een QR code terugvinden. Wanneer je deze scant kom je rechtstreeks  bij het artikel. Ben 
je geen internetfan en ben je naar iets specifieks op zoek? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons via telefoon: 0479 28 90 99.



Een zacht en knoddig vriendje dat overal naartoe 
mee kan en altijd aan je zijde staat. Die troost en 
steun biedt. 

Ze zijn er in verschillende vormen en kleuren en 
kunnen stuk voor stuk gepersonaliseerd worden. 

 
Geweven van de fijnste natuur zuivere katoen. De weving is kort en vast waardoor de 

badstof heel zacht aanvoelt en goed vocht absorbeert. 

Gepersonaliseerd of gewoon blanco in de kleur die jij verkiest.
Keuze uit diverse kleuren.

Handdoek 50x100  met of zonder bijpassende washand. 
Geweven van de fijnste natuur zuivere katoen. 

Gepersonaliseerd of gewoon blanco in de kleur die jij verkiest.
Keuze uit diverse kleuren. 

 
Loopkarretjes waar je de eerste stapjes mee zet of loopfietsjes die ideaal 
zijn om het evenwicht te leren. Bovendien zorgen deze loopfietsjes voor 
een perfecte overgang naar een gewone fiets. 

Stuk voor stuk oerdegelijk en gemaakt om tegen een stootje te kunnen.  Speeltjes om in te bijten. 
100% natuurlijk rubber

plantaardig gekleurd 

Wistje-datje
Tikiri is Singalees voor 
'ieniemienie'. 
Dit merk uit Sri Lanka maakt 
fairtrade speelgoed voor baby's 
en peuters. 
De materialen zijn allemaal 
duurzaam gewonnen en 
volledig vrij van 
schadelijke stoffen.

korte of lange mouwen in 100% katoen en verkrijgbaar van maat 56 t.e.m. 92. 
Volledig naar wens te personaliseren.

 

Spelenderwijs ontdekken en uitgedaagd worden. Zet de deuren van de 
fantasiewereld wagewijd open en laat je kindje zich uitleven met het Tovze 
aanbod speelgoed. 

Gepersonaliseerd of gewoon blanco

 
Een element van het geboortekaartje zal bij kersverse ouders 
zeker in de smaak vallen, want een geboortekaartje is emotioneel 
beladen en is voor het leven. 
 
Kies uit de voorgestelde koffertjes of kies uit alle producten en laat 
deze samenstellen tot een afgewerkt kraamcadeau



 
 

100% recycleerbaar, afwasbare, 
zachte kunststof, dat is Modu.  

Laat je fantasie de vrije loop 
en maak samen de leukste 
creaties. 

Schermloos entertainment
TIMIO is dé interactieve en educatieve audio- en muziekspeler voor kinderen tussen 2 en 6 
jaar. De Timio stimuleert de fantasie en vergroot de woordenschat aan de hand van kinder-
liedjes, slaapliedjes, sprookjes en woordenschat. 

Geen complexe installatie of internetverbinding vereist. Enkel de magnetische disks op de 
audiospeler plaatsen en spelen maar!

De TIMIO stimuleert de zintuigen en de cognitieve ontwikkeling en is bovenal ook zeer 
gebruiksvriendelijk, draagbaar en gemakkelijk overal mee te nemen

Dé musthave voor elke kleuter!  
Heerlijk schommelen, 
evenwicht zoeken en 
oefenen of gewoon 
chillen...
Welkom in de 
wondere wereld van 
wobblers. 

Ga je de sterren van dichtbij tellen of hang je liever de aap uit in bed? 
Het beddengoed van SNURK in 100% biologisch katoen laat je de meest fantasierijke dromen beleven. 

Maak je wobbler nog persoonlijker met een eigen boodschap of naam! 

Met de juiste belichting en goed zittende slaapkledij is het heerlijk 
vertoeven tijdens rustmomenten. 

De pyjama’s en slaapkleedjes van het Belgische merk Cotolini staan 
gekend voor een uitstekende kwaliteit. Bij Tovz kan je ze vinden vanaf 
6 maanden tot en met 14 jaar. 

Nachtlampjes die spoken verjagen of raketten die zich naar de sterren 
haasten, je ziet hun werken in verschillende kleurfasen en na een 
tiental minuten gaan ze ook slapen. Moeten ze wakker blijven? Dan 
hou je ze wakker met een lichte tik. 
 

  

 

Verkrijgbaar in verschillende kleurtjes 
en volledig personaliseerbaar. 

Zo hoef je nooit meer te zoeken welke 
rugzak van wie is.

De wondere wereld van mama en papa door de ogen van je kindjes. 
Vaak confronterend 
maar o zo hilarisch! 

Het “alsoffe” eten smaakt altijd best, proef zelf maar!

 

Van de eerste stapjes gaan we naar een niveautje hoger, het mag iets sneller gaan. Want nu kan 
ik lopen! De luchtwieltjes van deze loopfietsen zorgen voor een uitstekend baangevoel zodat de 
evenwichtsvaardigheden optimaal getraind kunnen worden. 



Deze tekening is helemaal speciaal voor jou! 

tovz.be

Maak hier een mooie tekening voor de Sint, neem een foto van dit volledige blad en post deze op de Facebookpagina van Tovz. 
Diegene met de meeste likes op 6 december 2020,

 wint een waardebon t.w.v. 25 euro. 

Ben je op zoek naar iets specifieks? aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen: 0479 28 90 99   •   info@tovz.be   •   www.tovz.be 

Groetjes van


