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LEGO Friends 41446 Klinika
weterynaryjna w Heartlake City
Cena

179,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_41446

Kod producenta

41446

Opis produktu
Znasz dzieciaka, który uwielbia odgrywać role i zajmować się zwierzętami? Klinika weterynaryjna w Heartlake City (41446) to
idealny wybór na kreatywny prezent dla niego! W tym zestawie znajdziesz aż osiem różnych postaci z serii LEGO® Friends, w
które można się wcielić — w tym minilaleczki i różne figurki małych zwierząt.
Ciekawe funkcje na długie godziny zabawy
Model zawiera recepcję, stajnię dla konia Mii z serii LEGO Friends, gabinet wyposażony w przybory weterynaryjne oraz balkon
obserwacyjny. W zestawie jest też fragment ulicy, na którym można przeprowadzić niebezpieczną misję ratunkową. Dzieci
mogą wcielić się w Savannah, która przyprowadziła na badania swojego psa przewodnika, zaopiekować się uroczymi
zwierzakami w klinice lub wyruszyć konno na emocjonującą misję. Tak jak wszystkie popularne zabawki z Miasta Heartlake, ta
też pomoże chłopcom i dziewczynkom rozwijać swoje pasje wspólnie z przyjaciółmi.
Dzieci, które uwielbiają zwierzęta, pokochają również zabawę zestawem Klinika weterynaryjna w Heartlake City
(41446). Mogą w nim zostać prawdziwymi bohaterami albo po prostu zaopiekować się zwierzakami w potrzebie.
Model można szybko zbudować i zająć się niczym nieograniczonym wymyślaniem historyjek o ośmiu postaciach:
trzech minilaleczkach, psie przewodniku, koniu z siodłem, kotku, piesku i żółwiku.
Dzieci mogą pomóc pani weterynarz Donnie, która opiekuje się zwierzętami w klinice, przyjść na wizytę z Savannah i
jej psem przewodnikiem lub razem z Mią pojechać konno, by uratować żółwika z ruchliwej ulicy.
Świetny prezent z dowolnej okazji, który pozwoli chłopcom i dziewczynkom od 6 lat zatroszczyć się o innych. W
komplecie są proste instrukcje, dzięki czemu zarówno doświadczeni, jak i początkujący budowniczy szybko poradzą
sobie ze złożeniem modelu.
Model ma ok. 16 cm wysokości i 16 cm szerokości, więc jest wystarczająco niewielki, by postawić go na półce i w
dowolnej chwili zająć się wesołą zabawą.
Niektóre elementy to nowości na styczeń 2021 r. Są to figurki kotka i pieska oraz Bella — koń z ruchomą szyją, który
może schylić głowę i spróbować jedzenia wyłożonego przez Mię w stajni.
Klocki LEGO® z tego zestawu można połączyć z wszystkimi innymi modelami LEGO, co gwarantuje niezliczone godziny
kreatywnej rozrywki.
Popularne zestawy z Miasta Heartlake pozwalają dzieciom rozwijać ich zainteresowania i pogłębiać relacje w
towarzystwie znajomych postaci LEGO® Friends.
Elementy LEGO® spełniają wymogi rygorystycznych standardów branżowych, dzięki czemu zawsze do siebie pasują i
można je łatwo połączyć i rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Klocki i elementy LEGO® są testowane na wszelkie możliwe sposoby, aby można było mieć pewność, że spełniają
rygorystyczne światowe standardy bezpieczeństwa.
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