BIGA® PLUS
“BIGA® veel voor weinig!”

BIGABRIX.COM

BIGA® brengt hoogkwalitatieve en betaalbare bouwstenen op de markt, 100%
passend op LEGO®, dit maakt het mogelijk om BIGA® bouwstenen samen te
gebruiken. Hierdoor is het voor een veel grotere groep mogelijk om grotere ‘dingen’
te bouwen. BIGA® gelooft in de fantasie en creativiteit van de kinderen. BIGA® wil de
creativiteit stimuleren en de mogelijkheid scheppen om dit spelenderwijs verder te
ontwikkelen. Wij weten allemaal dat dit een zeer grote positieve uitwerking heeft
op de ontwikkeling van kinderen.

BIGA® PLUS!
BIGA® wil graag een bijdrage leveren aan
de verdere ontwikkeling én creativiteit van
uw kinderen en heeft daarom speciaal voor
Kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang en
Scholen een nieuw concept ontwikkelt.

KDV, BSO, Scholen en Zorginstellingen,
kunnen nu tegen een zeer laag maandbedrag
profiteren van alle voordelen die het bouwen
met veel steentjes met zich meebrengt.

Het heet BIGA® PLUS.
WAAROM BIGA® PLUS?
•
Stimuleert Creativiteit
•
Stimuleert de fantasie
•
Stimuleert
spelontwikkeling
•
Ontwikkeling fijne
motoriek
•
Ontwikkeling sociale
vaardigheden door
samen te spelen
•
Hygiëne! BIGA® PLUS
wordt periodiek
gereinigd
•
Onbegrensde
mogelijkheden
•
100% compatibel met
LEGO en DUPLO
•
Lage kosten
•
Geen investering
•
Ontzorgen
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REKENVOORBEELDEN
Zomaar een paar rekenvoorbeelden per locatie,
om een indruk te geven.
VOORBEELD 1 (2.250 bouwstenen)
BIGA PLUS 2+1 +/- € 8,- per maand bij 2-jarig contract, borg € 125,Set 2+1 is voor 4 kinderen vanaf 4 jaar en 2 kinderen tot 4 jaar
Wat krijgt u:
•
2000 Biga bouwstenen in 4 soorten in 2x 6 kleuren,
4 bouwplaten, 2 afsluitbare opbergboxen. 250 BioBuddie blokken
in 2 soorten in 8 kleuren, 4 bouwplaten, 1 afsluitbare opbergboxen
•
Inclusief reiniging elke zes maanden en worden de opbergboxen
indien nodig aangevuld.

VOORBEELD 2 (4.500 bouwstenen)
BIGA PLUS 4+2 +/- € 17,50 per maand bij 2-jarig contract, borg € 250,Set 4+2 is voor 8 kinderen vanaf 4 jaar en 4 kinderen tot 4 jaar
Wat krijgt u:
4000 Biga bouwstenen in 4 soorten in 2x 6 kleuren, 8 bouwplaten,
•
2 afsluitbare opbergboxen. 500 BioBuddie blokken in 2 soorten
in 8 kleuren, 8 bouwplaten, 2 afsluitbare opbergboxen
Inclusief reiniging elke zes maanden en worden de opbergboxen
•
indien nodig aangevuld.

VOORBEELD 3 (7.000 bouwstenen)
BIGA PLUS 6+4 +/- € 25,- per maand bij 2-jarig contract, borg € 425,Set 6+4 is voor 12 kinderen vanaf 4 jaar en 8 kinderen tot 4 jaar
Wat krijgt u:
•
6000 Biga bouwstenen in 4 soorten in 2x 6 kleuren, 12 bouwplaten,
3 afsluitbare opbergboxen. 1000 BioBuddie blokken in 2 soorten
in 8 kleuren, 16 bouwplaten, 4 afsluitbare opbergboxen
•
Inclusief reiniging elke zes maanden en worden de opbergboxen
indien nodig aangevuld.

BIGA® BRIX
“BIGA® veel voor weinig!”
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BIGABRIX.COM
BIGA® wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens Europese Richtlijnen voor
speelgoed “2009/48/EC” en de Europese normeringen EN71-1, EN71-2, EN71-3 en CE.

