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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Fijn dat u even de tijd neemt om deze nieuwsbrief te lezen over de nieuwe
Time Timer®-producten die dit jaar verschijnen.

Binnenkort verkrijgbaar in vernieuwde versie: 
Time Timer® HORLOGE 

De Time Timer® HORLOGE is in kwaliteit verbeterd en heeft nieuwe
toevoegingen gekregen om de gebruiker meerwaarde te bieden. 
 
Verbeteringen omvatten:

https://mailchi.mp/fca0e01bfb22/new-improved-time-timeroriginals-14970257?e=[UNIQID]
https://timetimer.nl/time-timer-horloge-plus-nieuw/


Batterij vervangen –om de batterij gemakkelijker te kunnen
vervangen en om te voorkomen dat de batterij leeg loopt vóór
gebruik is de batterij afsluiter verbeterd.
Nieuwe kleuren – HORLOGE senior (Large) wordt nu geleverd in
de kleur Sequoia Green en HORLOGE junior (Small) is er in Arctic
White.
Uitwisselbare horlogebanden – De horlogebanden kunnen nu
gemakkelijk veranderd worden met nieuwe kleuren horlogebanden
zodat de gebruiker kan mixen en matchen. De Large band is er in de
kleur Baltic Blue. De Small horlogebanden zijn verkrijgbaar in
Sedona Orange en Caribbean Blue.
Nieuwe recyclebare verpakking
Verbeterde instel functies

Ref.nr. JAC5600 - Time Timer® Horloge Small 
Ref.nr. JAC5601 - Time Timer® Horloge Large
 

NIEUWE Horlogebanden:

Ref.nr. JAC5602 - Small Band in Sedona Orange
Ref.nr. JAC5603 - Small Band in Caribbean Blue
Ref.nr. JAC6504 - Large Band in Baltic Blue

Verkrijgbaar juni 2022 

 
 

Pre-order het nieuwe en verbeterde Time Timer® horloge

Meer informatie Time Timer® Horloge

mailto:info@robo-toys.com?subject=Pre-order%20het%20nieuwe%20en%20verbeterde%20Time%20Timer%C2%AE%20horloge
https://timetimer.nl/time-timer-horloge-plus-nieuw/


Binnenkort verkrijgbaar: Time Timer® Dry Erase Board
met Magneet 

Het nieuwe en verbeterde Time Timer® Dry Erase-bord is nu magnetisch! Deze
nieuwe en verbeterde optie zal deze zomer beschikbaar zijn voor zowel de
Time Timer® MOD + Dry Erase Board-combinatie als het Dry Erase Bord
(zonder de Time Timer® MOD). 

Ref.nr. JAC5028M - Time Timer® Dry Erase Board met magneet 
Ref.nr. JAC5028SET- Time Timer® MOD + DEB met  magneet 

Beschikbaarheid mei 2022

Pre-order de nieuwe en verbeterde Time Timer® Dry Erase Board-magneet

Meer informatie Time Timer® Dry Erase Board Magneet

https://timetimer.nl/time-timer-dry-erase-board-magneet/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Pre-order%20de%20nieuwe%20en%20verbeterde%20Time%20Timer%C2%AE%20Dry%20Erase%20Board-magneet
https://timetimer.nl/time-timer-dry-erase-board-magneet/


Binnenkort Verkrijgbaar: Time Timer® WASH +
Soap Dispenser 
 
De Time Timer® WASH handenwas timer is nu ook verkrijgbaar met een
ingebouwde zeepdispenser! Dit biedt consumenten uitgebreide
mogelijkheden bij het uitvoeren of leren van de juiste handenwas-
methode. De nieuwe WASH+ Soap dispenser is vanaf juni verkrijgbaar. 

Ref.nr. JAC5401 - Time Timer® WASH + Soap Dispenser 
 
De Time Timer® Handenwas-activiteitengids is een geweldige, gratis
toegevoegde waarde voor uw consumenten. Deze gids werkt met beide
WASH producten wanneer jonge kinderen de juiste vaardigheden van het
handen wassen aangeleerd worden.

Pre-Order de nieuwe Time Timer® WASH + Soap Dispenser

Meer informatie Time Timer® WASH + Soap Dispenser

Download Time Timer® Handwashing Activity Guide hier

https://timetimer.nl/time-timer-wash-soap-dispenser/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Pre-Order%20de%20nieuwe%20Time%20Timer%C2%AE%20WASH%20%2B%20Soap%20Dispenser
https://timetimer.nl/time-timer-wash-soap-dispenser/
https://issuu.com/robo-toys/docs/curriculumpdfdownload_handwashguide_robo_education?fr=sN2Q1NTgwNzMxMA


Nu verkrijgbaar: Time Timer® Classroom Sets  

Met de nieuwe Time Timer® Classroom Set is de favoriete Time
Timer® Medium nu ook verkrijgbaar in een multipack-set van drie.
Elke set wordt geleverd met drie timers van verschillende kleuren om
te helpen bij het kleurencurriculum tijdens de eerste jaren en voor
tijdbeheer in klaslokalen met kleurcodering. Verkrijgbaar in een
primaire kleurencollectie: rood, geel en blauw, of een secundaire
kleurencollectie: oranje, groen en paars. Elke set is ontworpen om te
worden gebruikt in leercentra en bevat ook 3 Dry Erase-
activiteitenkaarten. 
Er wordt ook een gids vol ideeën voor klassikaal tijdbeheer
meegeleverd. 

Ref.nr. JAC5111 - Time Timer classroom set primaire kleuren 
(geel, rood en blauw) 
Ref.nr. JAC5112 - Time Timer classroom set secundaire kleuren
(oranje, paars, groen)

Bestel de nieuwe Time Timer® Classroom Sets

Meer informatie Time Timer® Classroom Sets

https://timetimer.nl/time-timer-medium-classroom-sets/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Bestel%20de%20nieuwe%20Time%20Timer%C2%AE%20Classroom%20Sets
https://timetimer.nl/time-timer-medium-classroom-sets/


NIEUWE Video's
Time Timer® is altijd bezig om nieuwe marketingmaterialen te leveren.
Hieronder staan   drie nieuwe video's die u kunt gebruiken bij uw marketing
activiteiten.

Time Timer® Original Line

Time Timer® Plus 20-minute video

https://vimeo.com/696575095
https://vimeo.com/683775083


Time Timer® WASH + Soap Dispenser Video

Product Brochure 2022 

De Time Timer® Product
Brochure 2022,geeft u een
overzicht van het brede scala
aan Time Timer®-producten. 

Bekijk Time Timer® Product
Brochure 2022

Copyright © 2020 Time Timer, all rights reserved. 

https://vimeo.com/696565998
https://issuu.com/robo-toys/docs/time_timer_2022_lr_def?fr=sZTg0MDgwNzMxMA
https://issuu.com/robo-toys/docs/time_timer_2022_lr_def?fr=sZTg0MDgwNzMxMA
https://www.linkedin.com/company/robo-educational-toys?trk=NUS_CMPY_FOL-pdctd
https://www.facebook.com/pages/Robo-Educational-Toys-BV/285872151493114
http://www.twitter.com/roboeducational
https://www.flickr.com/photos/robo-toys/albums
https://www.instagram.com/robo_educational_toys/


Meer informatie? Bel +31 181 479356, 
email info@robo-toys.com of 

bezoek onze websites www.timetimer.nl en www.robo-toys.com 

Seggelant West 9G, 3237 MJ Vierpolders/Brielle, The Netherlands 
tel. 31 (0)181 479356, fax 31(0)181 479358 

Email: info@robo-toys.com 
www.robo-toys.com 

www.timetimer.nl 

Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u een email sturen naar: info@robo-toys.com.

This email was sent to <<E-mail adres>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Robo Educational Toys BV · Seggelant West 9G · Vierpolders, ZH 3237 MJ · Netherlands 

mailto:info@robo-toys.com
http://www.timetimer.nl/
http://www.robo-toys.com/
mailto:info@robo-toys.com
http://www.robo-toys.com/
http://www.timetimer.nl/
http://www.timetimer.nl/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
mailto:info@robo-toys.com?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
mailto:info@robo-toys.com?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
mailto:%3C%3CE-mail%20adres%3E%3E
https://robo-toys.us12.list-manage.com/about?u=3bafdc5874a47b77bbea8e7de&id=33e1a173c6&e=[UNIQID]&c=b5c0399052
https://robo-toys.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=3bafdc5874a47b77bbea8e7de&id=33e1a173c6&e=[UNIQID]&c=b5c0399052
https://robo-toys.us12.list-manage.com/profile?u=3bafdc5874a47b77bbea8e7de&id=33e1a173c6&e=[UNIQID]&c=b5c0399052
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=3bafdc5874a47b77bbea8e7de&afl=1

