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LEGO Friends 41681 Leśny mikrobus
kempingowy i żaglówka
Cena

219,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_41681

Kod producenta

41681

Opis produktu
Podaruj małym budowniczym zestaw LEGO® Friends Leśny mikrobus kempingowy i żaglówka (41681), aby mogły rozwijać
swoje przyrodnicze pasje. Jest w nim tyle ciekawych detali, że kreatywna zabawa pochłonie dzieci na wiele godzin.
Mnóstwo pomysłów na superzabawę
Kolorowy mikrobus kempingowy jest wypakowany ciekawymi funkcjami i ma bagażnik dachowy pełen akcesoriów. Przednią
część dachu można zdjąć, aby uzyskać dostęp do kabiny, a reszta porusza się na zawiasach, więc dzieci mogą łatwo wyjąć
śpiwory i urządzić biwak pod gołym niebem. Łódka LEGO świetnie nadaje się do realistycznej zabawy w żeglowanie — ma ster
i ruchomy żagiel, a w zestawie są elementy do zbudowania z jeziorem i górą. To idealne miejsce, by zaparkować i wybrać się
na wycieczkę, a po drodze zaprzyjaźnić się z szopem.
Świetne towarzystwo do pomysłowych podróży
Zestawy LEGO Friends pomagają małym budowniczym rozwijać swoje pasje i przeżywać wymyślone przygody w towarzystwie
sympatycznych zwierzaków oraz postaci, z którymi łatwo im się identyfikować.
LEGO® Friends Leśny mikrobus kempingowy i żaglówka (41681) to idealny prezent dla dzieci kochających naturę,
które lubią wyprawy do wyobrażonego świata dzikiej przyrody. Jest tu mnóstwo detali, które zachęcają do wymyślania
przygód.
Doskonały prezent urodzinowy z minilaleczkami LEGO® Friends — Stephanie, Emmą i Ethanem oraz figurką szopa. W
pudełku jest też kamper z wieloma detalami, żaglówka, akcesoria do pikniku nad brzegiem jeziora, pomost i elementy
górskiej scenerii.
Dzieci mogą wymyślać własne przygody z mikrobusem kempingowym, który ma otwierany dach i łatwy dostęp do
wnętrza. Do haka zaczepiona jest łódka, która podsunie niejeden pomysł na zabawę w żeglowanie lub relaks w
otoczeniu przyrody.
Ten zestaw LEGO® Friends wywoła uśmiech na twarzy każdego małego odkrywcy w wieku od 7 lat. To idealny prezent
na urodziny lub święta dla dzieci, które kochają przyrodę i mają już nieco doświadczenia z budowaniem.
Wymiary kampera: ok. 8 cm wysokości, 16 cm długości oraz 7 cm szerokości. Wymiary żaglówki: ok. 11 cm wysokości,
11 cm długości oraz 4 cm szerokości.
W modelu dzieci znajdą wiele funkcji, dzięki którym zabawa będzie naprawdę wyjątkowa. Dach mikrobusa odchyla się,
pozwalając sięgnąć do kuchni, a łódkę ze sterem i ruchomym żaglem można odczepić od haka.
W tym modelu dzieci znajdą mnóstwo akcesoriów zachęcających do pomysłowej zabawy i wymyślania historii:
deskorolkę, kask, telefon, płytkę gry planszowej, walizkę, kamizelki ratunkowe, stolik piknikowy, GPS i aparat.
Ten zestaw idealnie nadaje się dla dzieci lubiących zabawki opowiadające o przygodach. Inne zestawy LEGO® Friends
tego rodzaju to Leśny wodospad (41677), Leśny domek (41679) oraz Leśne centrum jeździeckie (41683).
Popularne zabawki 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.
Nowe zabawki LEGO® są testowane na niemal każdy możliwy sposób, aby można było mieć pewność, że spełniają
rygorystyczne światowe standardy bezpieczeństwa.
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