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ASP Garanties 

• Snelle levering 

• Kwaliteitsmaterialen 

• Prachtige details! 

• Beveiligde website  

• & veilige betaling 



Onze werkplaats in Schiedam 

Onze productie van ELEMENTS 
en werkplaats is gevestigd in 
Schiedam, hier vinden de meeste 
activiteiten van onze onderneming 
plaats. Ook de distributie en leve-
ring wordt vanuit Schiedam gere-
geld. Naast onze vestiging in 
Schiedam hebben wij ook een ate-
lier/ontwerpstudio in Ter Aar 
waar alle productontwikkeling en 
voorbereiding op de productie 
plaatsvindt. . 



Een prachtige toren, eenvoudig te bou-
wen en in te passen in het kasteel of een 
vesting stad. Bouwen, verven en spelen !! 

 
 
   

 

  
  
  

  

ELEMENTS is CE goedgekeurd educatief kinderspeelgoed product dat voor 

100% is ontworpen en geproduceerd door ASP. ELEMENTS zijn houten bouw-

plankjes die de verbeelding prikkelen! De unieke bouwdozen bevatten o.a. 

bouwvoorbeelden en instructies om uitgewerkte constructies te bouwen, maar 

ELEMENTS is zeer modulair! Er zijn eigenlijk geen beperkingen voor het bou-

wen van eigen projecten. ELEMENTS is educatief speelgoed, omdat het bij-

draagt aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals creativiteit en ruimtelijk 

inzicht. 

  

https://aspschiedam.nl/elements


Zo eenvoudig bouw je het 
kerkje 



In ons bestand zijn op dit moment 17 verschillende arti-
kelen opgenomen, allen unieke ontwerpen van ASP. 
 
Bomen 
Brug 
Draaimolen 
Hek 
Garage 
Hooischelf 
Manege stal 
Hooischuur 
Woonhuis 
Kasteel 
Kasteelmuur 
Kerk 
Poortgebouw 
Toren 
Vijver met bootjes 
Wachthuisje 
Wegen 
 
Al deze artikelen zijn heel gemakkelijk te bouwen, zonder 
bevestiging middelen zoals boutjes en moertjes. 
Het toegepaste materiaal is MDF, gebruiks en milieu 
vriendelijk. 





Het bouwen van het 
woonhuis, simpel en 
zonder bevestigings  
artikelen 

De onderdelen zijn ongeverfd zodat het plezier niet 
stopt bij het bouwen. Het verven kan met milieu vrien-
delijke en snel drogende acryl verf uit tube of spuitbus. 
Deze materialen zijn niet inbegrepen in de bouwpakket-
ten en gemakkelijk te verkrijgen. 
 
Nadat de artikelen zijn gebouwd kunnen de kinderen 
ook zelf hun creativiteit uitproberen door van de onder-
delen ook andere dingen te maken. 
 
Hierdoor blijft het ook interessant om er mee te spelen. 
 



Zo simpel is het 
bouwen van de     
garage. 
 
Er is uiteraard ook 
een bouwbeschrij-
ving met plaatjes bij. 

De hooischelf 
met stro balen. 
Een leuk item 
voor een com-
plete manege. 


