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LEGO Creator 31115 Kosmiczny
robot górniczy
Cena

109,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_31115

Kod producenta

31115

Opis produktu
Miłośnicy LEGO® z radością będą odgrywać sceny akcji z imponującym zestawem konstrukcyjnym Creator 3 w 1 Kosmiczny
robot górniczy (31115). Robot ma ruchome ręce i nogi, obracającą się piłę tarczową oraz odrzutowy plecak na plecach. Może
też robić różne miny. Do długich godzin zabawy w odgrywanie ról nie potrzeba już nic więcej!
Najlepsze zabawki do kreatywnej zabawy
Fani kosmosu i robotów znajdą w tym zestawie LEGO Creator 3 w 1 trzy różne modele do zbudowania i zabawy. Mogą złożyć
kosmicznego robota górniczego z figurką kosmity i różnymi kryształami, a potem przebudować go na ruchomy, czworonożny
transporter towarów kierowany przez robota lub ruchomego, dwunożnego mecha LEGO.
Fantastyczna kolekcja zabawek LEGO 3 w 1
Zestawy konstrukcyjne LEGO Creator 3 w 1 otwierają przed dziećmi świat emocjonujących możliwości. Z każdego zestawu
można zbudować trzy różne modele! Wspaniałe zabawki z tej serii — samochody, stworzenia i samoloty — interesują dzieci i
inspirują je do pomysłowej zabawy.
Mech może stanąć z kosmitą do rywalizacji o kryształy, czworonożny transporter towarów może śmigać po galaktyce,
a dwunożny mech — brać udział w niezliczonych kosmicznych bitwach.
Ruchoma figurka Kosmicznego robota górskiego ma piłę tarczową, plecak odrzutowy i twarz, na której można zmieniać
miny, a czworonożny transporter towarów i dwunożny mech są pilotowane przez roboty.
Ten zestaw LEGO® Creator 3 w 1 składa się z 327 elementów i stanowi satysfakcjonujące wyzwanie konstrukcyjne dla
miłośników kosmosu od 7 lat. Model doskonale sprawdzi się jako prezent na urodziny lub święta.
Mech ma ok. 15 cm wysokości — to w sam raz dla przenośnej zabawki, którą zabierzesz także w podróż.
Kolejne przygody można przeżyć z innymi zestawami LEGO® Creator 3 w 1: Dziki lew (31112), Laweta z wyścigówkami
(31113), Supermotocykl (31114), Domek na drzewie na safari (31116) oraz Domek surferów na plaży (31118).
Zestawy LEGO® Creator 3 w 1 pozwalają dzieciom na wiele godzin przenieść się do krainy wyobraźni i wymyślać pełne
akcji opowieści z trzema fajnymi, kolorowymi modelami w rolach głównych.
Już od ponad sześciu dekad klocki do budowania LEGO® są produkowane z wysokiej jakości materiałów, aby zawsze
można było je łatwo połączyć i rozdzielić.
Klocki do budowania LEGO® spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa na świecie.
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