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LEGO Friends 41671 Pływacka
kostka Andrei
Cena

39,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_41671

Kod producenta

41671

Opis produktu
Twoje dziecko zasłużyło na nagrodę? Pływacka kostka Andrei LEGO® Friends (41671) będzie w sam raz. Kostka wygląda jak
sportowy plecak z paskami i uchwytem, a w środku mieści minilaleczkę Andreę, która trenuje do zawodów, i pudla, który
wiernie jej kibicuje. W modelu jest też miejsce do relaksu z krzesłem, pucharem, pączkiem i bananem. Taka niespodzianka
zachwyci każdego!
Polub i udostępnij
Przenośne kostki to zabawki ze zwierzakami, które można zabrać na wakacje. Wszystkie elementy można pomieścić w środku,
a nawet przymocować do podstawy, więc zabawa w podróży nie musi już oznaczać zagubionych klocków! Zestaw jest tak
mały, że łatwo wrzucić go do plecaka i zabrać do przyjaciół. Kostki LEGO Friends to dla dzieci świetna okazja, by pielęgnować
pasje w towarzystwie dziewcząt z miasta Heartlake, które są do nich bardzo podobne. Te zestawy nie wymagają wiele
budowania, więc chłopcy i dziewczynki mogą od razu rozpocząć zabawę.
Przenośna Pływacka kostka Andrei (41671) podsuwa dzieciom wiele pomysłów na zabawę z przyjaciółmi, w której nikt
nie będzie się czuł odrzucony. Mogą też wrzucić ją do plecaka i bawić się w pływanie, gdy tylko przyjdzie im ochota.
W kostce dzieci znajdą minilaleczkę LEGO® Friends Andreę, figurkę jej pudla w jednym z czterech możliwych kolorów,
miniaturowy basen i krzesło do zbudowania, a także akcesoria, które rozbudzą dziecięcą fantazję.
Elementy zestawu LEGO® Friends można wyjąć z kostki lub spakować i zabrać do przyjaciół, by wspólnie bawić się w
pływanie na basenie.
Idealny mały upominek dla miłośników zwierząt od szóstego roku życia. Kostki LEGO® Friends to idealny prezent dla
dzieci, które lubią kreatywność w zabawie.
Model ma tylko ok. 7 cm wysokości, 7 cm szerokości i 5 cm głębokości, ale mieści ogromny ładunek świetnej zabawy w
klimatach LEGO®, a stylizowana na basenową torbę kostka może być ozdobą dziecięcego pokoju.
Zestawy ukazujące miasto Heartlake pozwalają dzieciom rozwijać pasje i bawić się z uroczymi zwierzakami w
towarzystwie przyjaciółek LEGO® Friends, z którymi łatwo im się utożsamić.
Elementy, z których zbudowana jest ta nowa zabawka LEGO®, spełniają rygorystyczne standardy branżowe, dzięki
czemu zawsze do siebie pasują i można je z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Klocki i elementy kreatywnych zestawów LEGO® zostały skrupulatnie przetestowane, aby można było mieć pewność,
że spełniają rygorystyczne światowe standardy bezpieczeństwa.
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